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MATRIMÓNIO 

BÊNÇÃO E ENTREGA DAS ALIANÇAS 

 

 

Celebrante: Abençoe o Senhor estas alianças,   

que ides entregar um ao outro  

como sinal de amor e de fidelidade.  

R. Amen.  

 
Esposo: N., recebe esta aliança  

como sinal do meu amor e da minha fidelidade.  

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

Esposa: N., recebe esta aliança  

como sinal do meu amor e da minha fidelidade.  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 

 

____________________________________________________ 
 
Ou: 
 
 

Celebrante: Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre estas alianças   

que abençoamos em vosso nome,   
para que os esposos que as vão usar,  

guardando íntegra fidelidade um ao outro,  

permaneçam na vossa paz,  

obedeçam à vossa vontade  
e vivam sempre em mútua caridade.  

Por Cristo nosso Senhor. 

R. Amen.  
 

Esposo: 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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Esposa: N., recebe esta aliança  
como sinal do meu amor e da minha fidelidade.  

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

 

 
 

Ou: 
 
 

Abençoai e santificai, Senhor,  

o amor dos vossos servos N. e N.,  
para que, entregando um ao outro estas alianças  

em sinal de fidelidade,  

recordem o seu compromisso de amor.  

Por Cristo nosso Senhor. 
R. Amen.  

 

Esposo: N., recebe esta aliança  
como sinal do meu amor e da minha fidelidade.  

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

 
Esposa: N., recebe esta aliança  

como sinal do meu amor e da minha fidelidade.  

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

 


