
CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO



Assinatura do Registo
A assinatura do Registo será colocada na Liturgia, conforme prática
local ou critério do Oficiante.

Celebração da Santa Ceia
No caso de ser pedida a Celebração da Santa Ceia, esta deve ser
colocada, se possível, entre o Hino e a Oração Final.
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ACOLHIMENTO

1 Saudação
esta, outra ou ex-tempore.

Graça, Alegria e Paz sejam convosco, no Nome
daquele que foi, que é e que será para todo o sempre,
Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.

2 Hino de Louvor e Adoração

3 Oração Própria
esta, outra ou ex-tempore.

Deus nosso Pai,
Ensinaste-nos, por intermédio do Teu Filho
que o amor é o mais perfeito dos Teus dons.
Dá a estes Teus servos
a graça de se amarem um ao outro,
continuando no Teu amor
até ao fim das suas vidas,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Antes de continuarmos esta Celebração, exorto qualquer
pessoa aqui presente, que conheça alguma causa pela qual
estas duas pessoas não possam legitimamente casar-se na
Igreja de Cristo, que a declare agora.

Silêncio
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4 Propósito do Matrimónio

Estamos reunidos aqui na presença de Deus para
testemunharmos o Matrimónio de N e de N;
invocarmos sobre eles a bênção divina e
comungarmos da sua alegria.
Nosso Senhor Jesus Cristo tem este estado em tão
alta estima, que o honrou com a Sua presença e com
o primeiro milagre que fez em Caná da Galileia.
Cremos pelo Espírito Santo que, Ele também está
connosco agora.

É propósito de Deus que, quando homem e mulher
se dão um ao outro em amor, eles permaneçam ao
longo das suas vidas, unidos nesse amor, tal como
Cristo está unido à sua Igreja.

O casamento é instituído para que homem e mulher
se confortem e ajudem reciprocamente, vivendo
fielmente juntos, tanto na carência como na
abundância, na tristeza como na alegria; é instituído
para que com prazer e ternura, se conheçam um ao
outro em amor, e na alegria da sua união corporal,
robusteçam a união dos seus corações e das suas
vidas; é instituído para que colaborem com Deus na
criação, e gerando filhos, sejam abençoados no seu
cuidado e educação, conforme a vontade de Deus,
para Sua honra e glória.

É um estado que não deve ser tomado com ligeireza
ou egoísmo, mas com reverência e responsabilidade,
após séria reflexão.
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Este é um estado de vida santificado por Deus que N
e N pretendem iniciar. Para isso darão mútuo
consentimento e farão solenes promessas unindo as
suas mãos e trocando alianças. Portanto, neste dia
do seu casamento, oramos por eles para que,
fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo, realizem
juntos os propósitos de Deus para as suas vidas
terrenas.
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MINISTÉRIO DA PALAVRA
O Oficiante, ou outra pessoa convidada, deverá proceder a duas ou
três Leituras Bíblicas.

1 Antigo Testamento

Génesis 1:26-28. 31a
Cânticos dos Cânticos 8:7
Salmo 67 ou 121 ou 128

2 Novo Testamento

Romanos 12:1-2, 9-13
Efésios 3:14-19
Colossenses 3:12-17

3 Evangelho

Mateus 7:14-17
Marcos 10:2-9
João 2:1-11
João 15:7-12

4 Homília

Silêncio
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VOTOS MATRIMONIAIS

1 Oração de Intercessão
Os Noivos e a Congregação permanecem de pé.

Deus nosso Pai,
Assim como sustentaste N e N em amor e confiança,
permite também que pelo poder do Teu Santo
Espírito, eles possam cumprir os votos que vão fazer
na Tua presença.
Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Amém.

2 Intenção de contrair Matrimónio
O Oficiante dirige-se aos Noivos:

Os votos que ireis fazer, se-lo-ão em nome de Deus,
que conhece os segredos do coração dos homens e
das mulheres.

N, queres receber N por tua esposa, e viver com ela
segundo os mandamentos de Deus, no santo estado
do matrimónio?
Queres consagrar-lhe amor e honra? Queres respeitá-
la, consolá-la e conservá-la tanto na enfermidade
como na saúde, na riqueza como na pobreza,
enquanto ambos viverdes?

Sim, ajudando-me Deus.



8 LITURGIAS

N, queres receber N por teu marido, e viver com ele
segundo os mandamentos de Deus, no santo estado
do matrimónio?
Queres consagrar-lhe amor e honra? Queres respeitá-
lo, consolá-lo e conservá-lo tanto na enfermidade
como na saúde, na riqueza como na pobreza,
enquanto ambos viverdes?

Sim, ajudando-me Deus.

3 Palavras de Consentimento

Visto que tendes o propósito de contrair matrimónio,
dai o vosso consentimento na presença de Deus e da
sua Igreja aqui neste lugar.

Os Noivos voltam-se um para o outro.
O Noivo, segurando a mão da Noiva, e olhando para ela diz:

Eu, N recebo a ti N, por minha esposa, para ter-te e
conservar-te de hoje em diante, na felicidade ou na
desventura, na riqueza ou na pobreza, enferma ou
com saúde, para amar-te e querer-te até que a morte
nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus;
para isso empenho a minha honra.

O Noiva, segurando a mão do Noivo, e olhando para ele diz:

Eu, N recebo a ti N, por meu marido, para ter-te e
conservar-te de hoje em diante, na felicidade ou na
desventura, na riqueza ou na pobreza, enfermo ou
com saúde, para amar-te e querer-te até que a morte
nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus;
para isso empenho a minha honra.
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4 Bênção e entrega das Alianças
O Oficiante, tomando as alianças, eleva-as e dedicando-as a Deus
diz:

Senhor Deus, que criaste e santificaste o amor
humano, ordenando que de dois se fizesse uma só
carne, torna estas alianças símbolos do amor destes
Teus filhos, e consagra no Teu amor, a sua união.

O Noivo coloca a aliança no dedo anelar da Noiva e diz:

N, recebe esta aliança como sinal do meu amor por ti
e da minha fidelidade.
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

O Noiva coloca a aliança no dedo anelar do Noivo e diz:

N, recebe esta aliança como sinal do meu amor por ti
e da minha fidelidade.
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

5 Bênção
Os Noivos ajoelham-se e juntam as mãos diante do Oficiante, que
os abençoa, proferindo uma das seguintes bênçãos:

O Senhor vos abençoe e vos guarde
O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre vós
E tenha misericórdia de vós
O Senhor levante o Seu rosto sobre vós e vos dê a
paz.
Amém.
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ou
Deus Pai
Deus Filho
Deus Espírito Santo
Vos abençoe e vos guarde;
O Senhor Misericordioso
Vos dê as riquezas da Sua Graça,
Para que façais a Sua vontade,
Vivendo juntos na fé e no amor,
E possais receber as bênçãos da vida eterna.
Amém.

6 Declaração
Os Noivos levantam-se diante do Oficiante, que os declara casados,
dizendo:

Eu vos declaro casados, marido e esposa, em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Não separe o homem aquilo que Deus uniu.
Amém.

7 Hino
apropriado ao momento.
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DESPEDIDA

1 Oração Final

Pai Celestial, Criador de todas as coisas, já que nos
deste a graça de participar na Tua Criação, abençoa
este casal e a todos nós que aqui estamos, permite
que o seu lar, assim como o nosso, abunde em amor,
verdade e segurança. Habita no lar destes Teus filhos,
como Senhor e Rei; dá-lhes a vontade também de
servirem outros, como Tu serviste e concede-lhes que
sejam sempre fiéis testemunhas do Teu amor.
Amém.

2 Pai Nosso
O Oficiante usará a versão habitual na sua igreja.

Pai Nosso, que estás nos céus,
santificado seja o Teu Nome;
venha o Teu Reino;
seja feita a Tua vontade;
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas ofensas,
como nós perdoamos
aos que nos têm ofendido.
E não nos deixes cair em tentação;
mas livra-nos do mal.
Porque Teu é o Reino,
o poder e a glória,
agora e para sempre.
Amém.
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ou
Pai Nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu Nome;
venha o teu Reino;
seja feita a Tua vontade;
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos
aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação;
mas livra-nos do mal.
Porque Teu é o Reino,
o poder e a glória,
agora e para sempre.
Amém.

3 Bênção Apostólica

A paz de Deus, que excede toda a compreensão,
guarde os vossos corações e entendimentos no
conhecimento e amor de Deus, e de seu Filho Jesus
Cristo, Nosso Senhor:

E a bênção de Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito
Santo, seja convosco e convosco permaneça
eternamente.
Amém.

4 Saída dos Noivos


