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MATRIMÓNIO 

DIÁLOGO ANTES DO CONSENTIMENTO 
 

 

Celebrante: 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 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.  
 

 

N. e N., viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio.  
É de vossa livre vontade e de todo o coração  

que pretendeis fazê-lo?  

Os noivos: É, sim.  
 

Celebrante: Vós que seguis o caminho do Matrimónio,  

estais decididos a amar-vos e a respeitar-vos,  

ao longo de toda a vossa vida?  
Os noivos: Estou, sim.  

 

Celebrante: Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus  
e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja?  

Os noivos: Estou, sim. 
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CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO ENTRE UMA PARTE CATÓLICA E UMA PARTE 

CATECÚMENA OU NÃO-CRISTÃ 

 
Celebrante: Noivos caríssimos,  

viestes a este lugar  

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.  
Seja o vosso amor dotado e fortalecido  

pela bênção de Deus  

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. 

 
N. e N., viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio.  

É de vossa livre vontade e de todo o coração  

que pretendeis fazê-lo?  
Os noivos: É, sim.  

 

Celebrante: Vós que seguis o caminho do Matrimónio,  

estais decididos a amar-vos e a respeitar-vos,  
ao longo de toda a vossa vida?  

Os noivos: Estou, sim.  

 
Celebrante: Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus  

e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja?  

Os noivos: Estou, sim. 
 


