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Oremos: 
Por este sacrifício de salvação, 
Acompanhai, Senhor,  
com a Vossa providência 
a nova família por vós instituída 
e fazei que estes vossos servos, unidos pelo vínculo santo 
e alimentados pelo mesmo pão e o mesmo cálice, 
vivam sempre em harmonia perfeita do vosso amor. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Ámen. 
 
 
 
 
O Senhor esteja convosco. 
R. Ele está no meio de nós. 
 
Abençoe-vos Deus 
Todo-poderoso, 
Pai, Filho e Espírito Santo. 
R. Ámen. 
 
Ide em paz e o Senhor vos  
acompanhe. 
R. Graças a Deus. 
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No trabalho sintam a vossa ajuda 
E nas dificuldades a vossa consolação; 
Rezem na assembleia cristã 
E sejam vossas testemunhas no mundo; 
E, depois de uma vida longa e feliz, 
Alcancem, com todos estes seus amigos e familiares, 
A felicidade do Reino dos Céus. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Ámen. 

 

A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
O amor de Cristo nos uniu. 
 
Saudai-vos na Paz de Cristo. 
 
 
Felizes os convidados para a ceia do Senhor.  
Eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. 
 
R. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei salvo. 
 
 
 
 
Entrega do Ramo de flores da noiva a Nossa 
Senhora. 



10   RITUAL DO MATRIMÓNIO  

 

RITOS DA COMUNHÃO 
 
Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos 
ensinou: 
 
Pai nosso, 
Que estais nos céus, 
Santificado seja o vosso nome; 
Venha a nós o Vosso Reino; 
Seja feita a vossa vontade 
Assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e 
não nos deixeis cair em tentação;  
mas livrai-nos do mal. 
 
Oração de Bênção 
 

Pai Santo, criador do universo 
Que formastes o homem e a mulher à vossa imagem e 
Quisestes abençoar a família por eles formada, 
Humildemente Vos suplicamos por estes vossos servos 
Que hoje se unem pelo sacramento do matrimónio. 
 
Desça, Senhor, sobre esta esposa e seu marido 
A abundância das vossas bênçãos, 
E a virtude do Espírito Santo inflame os seus corações, 
Para que, no dom recíproco do seu amor, 
Alegrem com seus filhos a família e a Igreja. 
 
Eles vos louvem, Senhor, na alegria 
E Vos procurem na tristeza; 
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Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Ámen. 
 
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
 
Oremos 
Atendei, Senhor, as nossas súplicas e derramai, benigno,  
a Vossa graça sobre os vossos servos;  
e que se vão unir junto do vosso altar, confirmai-os em Santo e 
mútuo amor.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
 
LEITURAS 
 
Leitura do Livro do Génesis 
Disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. 
Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os 
animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os 
répteis que rastejam pela terra”. Deus criou o homem à sua imagem, 
criou-o à imagem de deus. Ele os criou homem e mulher. 
Deus abençoou-os e disse-lhes: “Crescei e multiplicai-vos; enchei e 
dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu e sobre todos os animais que se movem na terra”. 
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo muito bom. 
Palavra do Senhor 
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SALMO RESPONSORIAL: 
A bondade do Senhor encheu a terra 
 
O Anjo do Senhor protege os que O temem 
E defende-os dos perigos 
Saboreai como o Senhor é bom 
Feliz o homem que n’Ele se refugia 
 
A bondade do Senhor encheu a terra 
 
Enaltecei comigo o Senhor 
E exaltemos juntos o seu nome 
Procurai o Senhor e Ele atendeu-me 
Livrou-me de toda a ansiedade 

 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Coríntios 
Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. 
Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo: 
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor sou como bronze que ressoa ou como 
címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 
ainda que eu possua a plenitude da fé, 
a ponto de transportar montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. Ainda que distribua todos os meus 
bens aos famintos se não tiver amor, de nada me aproveita. 
O amor é paciente, o amor é benigno; 
não é invejoso, não é altivo nem orgulhoso; 
não é inconveniente, não procura o próprio interesse; 
não se irrita, não guarda ressentimento; 
não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade; 
tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor não acaba nunca. 
Palavra do Senhor. 
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ORAÇÃO UNIVERSAL 
 

Padre: Irmãos caríssimos, 
Acompanhemos com as nossas orações esta nova família, para que o 
amor destes esposos cresça cada vez mais e o Senhor proteja, 
benignamente todas as famílias do mundo. 
 
1. Pelos nossos irmãos, para que sejam felizes na mútua doação, 
abençoados em seus filhos, alegres no trabalho,  
cresçam sempre em santidade e fé. 
Oremos ao Senhor. Ouvi-nos Senhor. 
 
2. Pelos casais aqui reunidos, para que sintam hoje renovada a graça 
do seu matrimónio.  
Oremos ao Senhor. Ouvi-nos Senhor. 
 
3. Por todos os que se encontram afastados de Cristo e da Sua 
Igreja, para que encontrem no Senhor a única fonte que pode saciar, 
única relação que mostra ao homem a sua dignidade e realização e 
caminho para as alegrias eternas. 
Oremos ao Senhor. Ouvi-nos Senhor. 
 
4. Pelos membros das nossas famílias que já partiram deste mundo e 
por todos os defuntos, para que se encontrem desde já nas alegrias 
eternas. 
Oremos ao Senhor. Ouvi-nos Senhor. 
 
Padre: Enviai Senhor, sobre estes esposos 
O espírito da vossa caridade 
Para que se tornem um só coração e uma só alma 
E nada separe os que Vós unistes 
E cumulastes com a vossa bênção. 
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BÊNÇÃO E ENTREGA DAS ALIANÇAS 
 

 
Abençoe o Senhor + estas alianças, 
Que ides entregar um ao outro 
Como sinal de amor e de fidelidade. 
Ámen. 
 
 
N, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha 
fidelidade.  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 
N, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha 
fidelidade.  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é 
como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 
Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra  
aquela casa; mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. 
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras 
e não as põe em prática é como o homem insensato 
que edificou a sua casa sobre a areia. 
Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra  
aquela casa; ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína».  
Quando Jesus acabou de falar, a multidão estava admirada com a 
sua doutrina, porque a ensinava como quem tem autoridade 
e não como os escribas. 
 
Palavra da Salvação 
Glória a vós Senhor 
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RITO DO MATRIMÓNIO 

 
 
Noivos caríssimos, 
Viestes à casa da Igreja 
Para que o vosso propósito de contrair matrimónio seja firmado 
com o sagrado selo de Deus, perante o ministro da Igreja 
E na presença da comunidade cristã. 
Cristo vai abençoar o vosso amor conjugal. 
Ele, que já vos consagrou pelo Santo Batismo, vai agora dotar-vos e 
fortalecer-vos com a graça especial de um novo Sacramento para 
poderdes assumir o dever de mútua e perpétua fidelidade e as 
demais obrigações do matrimónio. 
Diante da Igreja, vou, pois, interrogar-vos sobre as vossas  
disposições. 
 
 viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre 
vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? 
 
Sim. 
 
Vós que seguis o caminho do Matrimónio, estais decididos a amar-
vos e a respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida? 
 
Sim. 
 
Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de 
Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da Sua Igreja? 
 
Sim. 
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CONSENTIMENTO 

 
Uma vez que é vosso propósito contrair o santo matrimónio, uni as 
mãos direitas e manifestai o vosso consentimento na presença de 
Deus e da Sua Igreja. Os noivos unem as mãos direitas. 

 
 
 

Eu N, recebo-te por minha esposa 
A ti N, e prometo ser-te fiel, 

Amar-te e respeitar-te, 
Na alegria e na tristeza, 
Na saúde e na doença, 

Todos os dias da nossa vida. 
 
 

Eu N, recebo-te por meu esposo 
A ti N, e prometo ser-te fiel, 

Amar-te e respeitar-te, 
Na alegria e na tristeza, 
Na saúde e na doença, 

Todos os dias da nossa vida. 
 

 
Confirme o Senhor, benignamente, o consentimento que 
manifestastes perante a sua Igreja, e se digne enriquecer-vos com a 
sua bênção. Não separe o homem o que Deus uniu. 
 
Bendigamos o Senhor.  
Graças a Deus 


