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matrimónio 

INVOCAÇÃO INICIAL 
 

V. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

R. Amen. 

 

V. A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo 

estejam convosco. 
R. Bendito seja Deus que nos reuniu no Amor de Cristo. 

 

 
 

 

 

I 
Irmãos caríssimos,  

reunimo-nos com alegria na casa do Senhor  
para participarmos nesta celebração,  

acompanhando N. e N.  

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,  
os abençoe e os una para sempre.  

 

 

Ou: 
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II 
 

N. e N.,  

a Igreja toma parte na vossa alegria  
e acolhe-vos de coração magnânimo,  

bem como aos vossos familiares e amigos,  

no dia em que, diante de Deus, vosso Pai  

ides constituir entre vós uma comunhão de toda a vida.  
O Senhor vos atenda neste dia de felicidade,  

derrame sobre vós as bênçãos do Céu  

e seja o vosso guia.  

Ele vos conceda quanto deseja o vosso coração  

e realize todos os vossos desígnios. 

 
 

 

Ou: 

 
 

 

III 
CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO ENTRE UMA PARTE CATÓLICA E UMA PARTE CATECÚMENA 

OU NÃO-CRISTÃ 

 
N. e N.,  

a Igreja toma parte na vossa alegria  

e acolhe-vos de coração magnânimo,  
bem como aos vossos familiares e amigos,  

no dia em que ides constituir entre vós  

uma comunhão de toda a vida.  
Para os crentes,  

Deus é a fonte do amor e da fidelidade,  

porque Deus é amor.  

Escutemos, pois, atentamente a sua palavra,  
e supliquemos-Lhe humildemente  

que vos conceda quanto deseja o vosso coração  

e realize todos os vossos desígnios. 
 


