
 

  



Ritos iniciais 

Entrada convidados- Water Music, G.F. Handel 
Entrada noivo- Clarins de Roma, Verdi 
Entrada Noiva- Ave Maria, Giulio Caccini  
 

Padre João: em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo        
Todos: Ámen 
 
Padre João: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão de Espírito 

Santo estejam sempre connosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de cristo 

 

Padre João: Irmãos caríssimos: reunimo-nos com alegria na casa do Senhor para 
participar nesta celebração, acompanhando a Cláudia e o Ruben, no dia em que se 
propõem constituir o seu lar. 

Esta hora é para eles de singular importância. Acompanhemo-los com o nosso afecto e 
amizade e com a nossa oração. Juntamente com eles escutemos a palavra que Deus, 
hoje, nos vai dirigir. 

Depois, em união com a santa Igreja, por Jesus Cristo nosso Senhor, supliquemos a Deus 
Pai que acolha benignamente estes seus servos, que desejam contrair Matrimónio, que 
os abençoe e que os una para sempre. 
 

Oração da Coleta 

Padre João: Oremos! Deus todo-poderoso, concedei que os vossos servos Cláudia e 
Ruben, que hoje se vão unir pelo sacramento do Matrimónio, cresçam sempre na fé que 
professam, e enriqueçam com seus filhos a santa Igreja. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo. 

Todos: Ámen 
 

Liturgia da Palavra: 

 

1ª Leitura: Livro de Tobias 8, 4b-8 

 

Na noite do casamento, Tobias disse a Sara: “Levanta-te, minha irmã; vamos rezar, 

pedindo ao Senhor que nos conceda a sua misericórdia e a sua protecção”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8


Ela levantou-se e começaram a rezar para obter misericórdia e protecção. 

Disse Tobias: "Bendito sois, Deus dos nossos pais. Bendito é o vosso nome por todas as 
gerações. Louvem-Vos os céus e todas as criaturas, por todos os séculos. Vós criastes 
Adão e lhe destes Eva por esposa, como auxílio e amparo; e de ambos nasceu o género 
humano. Vós dissestes: 'Não é bom que o homem esteja só; façamos-lhe uma auxiliar 
semelhante a ele'. Senhor, bem sabeis que não é por paixão, mas com intenção pura, 
que tomo esta minha prima por esposa. Tende piedade de mim e dela e fazei que 
cheguemos juntos a uma ditosa velhice. 

Palavra do Senhor 

Todos: Graças a Deus 
 

Salmo responsorial 

 

Refrão: Felizes os que esperam no Senhor e andam nos seus caminhos. 
 
Feliz de ti, que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das 
tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. 
 
Tua esposa será como videira fecunda, no íntimo do teu lar; Teus filhos, serão como 
ramos de oliveira ao redor da tua mesa. 
 
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
Vejas a prosperidade de Jerusalém 
Todos os dias da tua vida. 

 

2ª Leitura: Leitura da Primeira Epístola de São João (1 Jo 4, 7-12)  

 

Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus; e todo aquele que 
ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque 
Deus é amor.  

Assim se manifestou o amor de Deus para connosco: Deus enviou ao mundo o seu Filho 
Unigénito, para que vivamos por Ele.  

Nisto consiste o amor: não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que nos amou, e 
enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados.  



Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. 
Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e 
em nós o seu amor é perfeito.  

Palavra do Senhor. 
 

Leitura ao Evangelho- Laudate Dominus Omnes Gestes, Alleluia, Jaqcques Berthier  

Evangelho: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 19, 3-6)  

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para O porem à prova e 
disseram-Lhe: «É permitido ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo?».  

Jesus respondeu: «Não lestes que o Criador, no princípio, os fez homem e mulher e 
disse: ‘Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e serão os dois uma 
só carne?’. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o 
homem o que Deus uniu».  

Palavra da salvação. 

Todos: Glória a Vós, Senhor.  
 

Rito do matrimónio 

Padre João: 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 das 
Igreja e na presença da comunidade cristã. 

Cristo vai abençoar o vosso amor conjugal. Ele, que já vos consagrou pelo santo 
Baptismo, 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. 
 

Diálogo antes do consentimento 

Padre João: Cláudia e Ruben, viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio. É de vossa 

livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? 

Cláudia e Ruben: É, sim. 

Padre João: Vós que seguis o caminho do Matrimónio, estais decididos a amar-vos e 

respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida? 

Cláudia e Ruben: Estou, sim. 

 



Padre João: Estais dispostos a receber amorosamente os filhos dom de Deus e a educá-

los segundo a lei de cristo e da sua Igreja? 

Cláudia e Ruben: Estou, sim. 

 

União das mãos e consentimento 

Padre João: 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. 

Ruben: Eu Ruben, recebo-te por minha esposa a ti Cláudia, 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. 

Cláudia: Eu Cláudia, recebo-te por meu esposo a ti Ruben, 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. 

 

Aceitação do consentimento 

Padre João: 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. 

Padre João: Bendigamos ao Senhor. 

Todos: Graças a Deus. 

 

 

Bênção e entrega das alianças 

Padre João: Abençoe o Senhor estas alianças que ides entregar um ao outro como sinal 

de amor e fidelidade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco 

na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Ámen. 

Ruben: Cláudia, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Cláudia: Ruben, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 

Troca de Alianças - For the Love of a Princess, James Horner 

 

Oração universal dos fiéis 

 

Padre João: Irmãos e irmãs: 

Imploremos as graças de Deus, para que o amor destes esposos cresça cada vez mais e 

o Senhor proteja todas as famílias do mundo, dizendo: Ouvi-nos, Senhor. 

 



i.Para que o amor destes esposos Cláudia e Ruben faça deles um lar sólido e estável, 
como casa construída sobre a rocha, oremos ao Senhor. 
Todos: Ouvi-nos Senhor 
 
ii. Para que as alianças que trocaram entre si sejam sinal do amor e da fidelidade que 
prometeram um ao outro neste dia, oremos ao Senhor. 
Todos: Ouvi-nos Senhor 
 
iii. Para que a Mãe de Jesus, como em Caná, intervenha por eles com solicitude, quando 
faltar em suas casas o amor sincero, oremos ao Senhor. 
Todos: Ouvi-nos Senhor 
 
iv. Para que os pais e as mães cristãs eduquem os filhos segundo a lei de Cristo e vivam 
eles próprios a sua fé com alegria, oremos ao Senhor. 
Todos: Ouvi-nos Senhor 
 
v. Para que Deus conceda à sua Igreja a fidelidade à doutrina de Jesus, pois só Ele tem 

palavras de vida eterna, oremos ao Senhor. 

Todos: Ouvi-nos Senhor 
 

Padre João: Deus todo-poderoso, concedei que os vossos servos Cláudia e Ruben, 

unidos pelo sacramento do Matrimónio, cresçam sempre na fé que professam e 

enriqueçam com seus filhos a santa Igreja. Por Jesus Cristo, nosso Senhor 

Todos: Ámen. 

 
Pai Nosso 

Padre João: Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 

Todos: Pai Nosso, que estais no céu, 

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. 

 

 

 

 

 

 



Bênção Nupcial  

Padre João: Invoquemos irmãos para estes esposos Cláudia e Ruben, a bênção de Deus, 
para que unidos em Cristo pelo vínculo santo do Matrimónio e pela comunhão do corpo 
e sangue do senhor, formem um só coração e uma só alma. 

Deus, Pai santo, que pelo vosso infinito poder fizestes do nada as coisas e, na harmonia 
primordial do universo, formastes o homem e a mulher à vossa imagem e semelhança, 
dando um ao outro como companheiros inseparáveis, para se tornarem os dois uma só 
carne, e assim nos ensinastes que nunca é lícito separar o que Vós mesmo unistes; 

Deus, Pai Santo, que no grande mistério do vosso amor consagraste a aliança 
matrimonial, tornando-a símbolo da aliança de Cristo com a Igreja: 

Deus, Pai Santo, que sois o autor do matrimónio e destes à primordial comunidade 
humana a vossa bênção que nem a pena do pecado original, nem o castigo do dilúvio, 
nem criatura alguma pôde abolir: olhai benignamente para estes vossos servos que, 
unindo-se pelo vínculo do matrimónio, esperam o auxílio da vossa bênção: enviai sobre 
eles a graça do Espírito Santo para que, pelo vosso amor derramado em seus corações, 
permaneçam fiéis na aliança conjugal. 

Seja a vossa serva Cláudia fortalecida com a graça do amor e da paz, imitando as santas 
mulheres que a Escritura tanto exalta. 

Confie nela o coração do seu marido, honrando-a como companheira igual em dignidade 
e com ele herdeira do dom da vida, e ame-a como Cristo amou a sua Igreja.  

Nós vos pedimos, Senhor que estes vossos servos Cláudia e Ruben permaneçam unidos 
na Fé e na observância dos mandamentos; fiéis um ao outro, sirvam de exemplo pela 
integridade da sua vida: fortalecidos pela sabedoria do Evangelho, deem a todos bom 
testemunho de Cristo: recebam o dom dos filhos, sejam pais da virtude comprovada e 
possam ver os filhos dos seus filhos e, depois de uma longa vida e feliz, alcancem o reino 
celeste, na companhia dos Santos. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo. 
Todos: Ámen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abraço da paz e Bênção final 
 
Padre João: Deus Pai vos conserve unidos no amor, para que habite em vós a paz de 
Cristo e permaneça sempre em vossa casa. 
Todos: Ámen 
 
Padre João: Sede abençoados nos filhos, ajudados pelos amigos e vivei com todos em 
verdadeira paz. 
Todos: Ámen 
 
Padre João: Sede testemunhas do amor de Deus no Mundo, socorrendo os pobres e 
todos os que sofrem, para que eles vos recebam um dia, agradecidos, na eterna morada 
de Deus. 
Todos: Ámen 
 
Padre João: E a vós todos, aqui presentes, abençoe Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho e Espírito Santo. 
Todos: Ámen 
 
Padre João: Ide em Paz e que o Senhor vos acompanhe.    
Todos: Graças a Deus.  
 
Assinaturas - G.F.Handel - La Rejouissance 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64xpVzGYB8Y

