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I 
V. O Senhor esteja convosco.  

R. Ele está no meio de nós.  
V. Corações ao alto.  

R. O nosso coração está em Deus.  

V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.  

R. É nosso dever é nossa salvação.  
 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente.  

É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação  
dar-Vos graças sempre e em toda a parte,  

por nosso Senhor Cristo.  

 
Da união nupcial fizestes um suave jugo de amor  

e um vínculo indissolúvel de paz,  

para que, pela união santa e fecunda dos esposos,  

cresça o número dos vossos filhos adoptivos.  

Na vossa providência e na vossa graça, Senhor,  

enquanto pelo nascimento de novas criaturas  

se povoa e embeleza o mundo,  
pelo renascimento espiritual  

edificais de modo inefável a vossa Igreja.  

 
Por isso, com os Anjos e todos os Santos,  

proclamamos a vossa glória,  

cantando numa só voz:  

 
Santo, Santo, Santo… 

 

 
_________________________________________ 

 

 
Ou: 
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II 
V. O Senhor esteja convosco.  

R. Ele está no meio de nós.  

V. Corações ao alto.  
R. O nosso coração está em Deus.  

V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.  

R. É nosso dever é nossa salvação. 

 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente.  

É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação  

dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,  

por nosso Senhor Cristo.  

 

Vós firmastes a nova aliança com o vosso povo,  
para que, pelo mistério redentor  

da morte e ressurreição de Cristo,  

se tornasse participante da natureza divina  

e com Ele herdeiro da glória celeste.  
 

Como sinal da admirável riqueza espiritual desta aliança,  

estabelecestes o vínculo santo do Matrimónio,  
para que o sacramento nupcial  

nos revele o mistério inefável do vosso amor. 

  

Por isso, com os Anjos e todos os Santos,  

proclamamos a vossa glória,  

cantando numa só voz: 

 
Santo, Santo, Santo… 
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III 
V. O Senhor esteja convosco.  

R. Ele está no meio de nós.  

V. Corações ao alto.  
R. O nosso coração está em Deus.  

V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.  

R. É nosso dever é nossa salvação. 

 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente.  

É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação  

dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,  

por nosso Senhor Cristo.  

 

Na vossa bondade criastes o género humano  
e o elevastes a tão grande dignidade  

que na união nupcial do homem e da mulher  

imprimistes a imagem viva do vosso amor. 

  
Por amor lhe destes a existência  

e o chamais incessantemente à lei do amor,  

para que se torne participante do vosso amor eterno  
e, neste mistério admirável,  

o sacramento que consagra o amor humano  

seja sinal e penhor do vosso amor divino.  

 

Por isso, com os Anjos e todos os Santos,  

proclamamos a vossa glória,  

cantando numa só voz: 
 

Santo, Santo, Santo… 

 


