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matrimónio | bênÇÃO nupcial 
 
 
 

I 
Celebrante: Irmãos, imploremos a bênção de Deus sobre estes esposos N. e N., 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.  

 

Senhor nosso Deus,  

que pelo vosso infinito poder,  

fizestes do nada todas 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;  

Senhor nosso Deus,  
Que, no grande mistério do vosso amor,  

consagrastes a aliança matrimonial,  

tornando-a símbolo da aliança de Cristo com a Igreja;  

Senhor nosso Deus,  
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 N.  

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.  
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Nós Vos pedimos, Senhor,  
que estes vossos servos N. e N.  

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,  

dêem a todos bom testemunho de Cristo;  
(recebam o dom dos filhos,  

sejam pais de virtude comprovada,  

e possam ver os filhos dos seus filhos,)  
e, depois de uma vida longa e feliz,  

alcancem o reino celeste, 

na companhia dos Santos.  

Por Cristo nosso Senhor.  
Todos: Ámen. 
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II 
Celebrante: Oremos ao Senhor por estes esposos, que hoje celebram o seu matrimónio, 

junto do altar, para que (fortalecidos pela comunhão do Corpo e Sangue de Cristo,) vivam 

sempre unidos em amor fiel e santo.  
 

Pai santo,  

que formastes o homem à vossa imagem,  

homem e mulher os criastes,  
para que, unidos no corpo e no espírito,  

cumpram a sua missão no mundo;  

Pai santo, que, para revelar o desígnio do vosso amor,  

quisestes significar, no mútuo amor entre os esposos,  

a aliança que firmastes com o vosso povo,  

e, chegada a plenitude da nova aliança,  
manifestais, na união conjugal dos vossos fiéis,  

o mistério nupcial de Cristo e da Igreja:  

Estendei sobre estes vossos servos N. e N.  

a vossa mão protectora  
e derramai em seus corações a virtude do Espírito Santo.  

Fazei, Senhor, que, na sua união sacramental,  

comuniquem entre si os dons do vosso amor,  
sejam um para o outro o sinal da vossa presença,  

e formem um só coração e uma só alma.  

Concedei também, Senhor,  

que possam sustentar com o seu trabalho a casa que edificam  

(e preparar os seus filhos para a vossa família celeste,  

formando-os na lei do Evangelho). 

Abençoai a vossa serva N.,  
para que desempenhe dignamente a sua missão de esposa (e mãe),  

fomente o amor casto e santo em sua casa  

e a ilumine com a sua graça e afabilidade.  
Abençoai também, Senhor, o vosso servo N.,  

para que desempenhe dignamente  

a sua missão de esposo fiel (e pai providente).  
Concedei, Pai santo, a estes novos esposos,  

(que hoje participam da vossa mesa,)  

a alegria de participarem um dia no banquete celeste.  

Por Cristo nosso Senhor. 
Todos: Ámen. 
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III 
Celebrante: Invoquemos, irmãos, para estes esposos, a bênção de Deus, para que Ele 

acompanhe com a sua protecção aqueles que uniu pelo sacramento do Matrimónio.  

 
Pai Santo, criador do universo,  

que formastes o homem e a mulher à vossa imagem  

e quisestes abençoar a família por eles formada,  

humildemente Vos suplicamos por estes vossos servos  
que hoje se unem pelo sacramento do Matrimónio.  

Desça, Senhor, sobre esta esposa N. e seu marido N.  

a abundância das vossas bênçãos,  

e a virtude do Espírito Santo inflame os seus corações,  

para que, no dom recíproco do seu amor,  

enriqueçam (com seus filhos) a família e a Igreja.  
Eles Vos louvem, Senhor, na alegria  

e Vos procurem na tristeza;  

no trabalho sintam a vossa ajuda  

e nas dificuldades a vossa consolação;  
rezem na assembleia cristã  

e sejam vossas testemunhas no mundo;  

e, depois de uma vida longa e feliz,  
alcancem, com todos estes seus amigos,  

a felicidade do reino dos Céus.  

Por Cristo nosso Senhor.  

Todos: Amen. 

 

 


