
Entrada

 

RITO DO CASAMENTO
 
.

  
1ª Leitura 1ª LEITURA

 

LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS (Gen 1, 26-28.31a)

Disse Deus: "Façamos o homem à Nossa imagem, à Nossa semelhança; e tenha
poder sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, os animais
selvagens e todos os répteis que rastejam pela terra".

Deus criou o homem à Sua imagem; criou-o à imagem de Deus; homem e mulher os
criou. E Deus abençoou-os dizendo: "Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e
submetei-a: dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que
se movem sobre a terra"

Deus contemplou a Sua obra; e estava tudo muito bem.

Palavra do Senhor
 
TODOS - Graças a Deus.
 
 
 
Ou
 
LEITURA DO CÂNTICO DOS CÂNTICOS (Can 2, 8-10.14.16a;8,6-7a)
 
Eis a voz do meu amado. Ele aí vem, transpondo as montanhas, saltando sobre as
colinas. O meu amado é semelhante a uma gazela ou ao filhinho da corça. Ei-lo que
está por detrás do nosso muro, a olhar pela janela, a espreitar através das grades.
 
O meu amado ergue a voz e diz-me: "Levanta-te, minha amada, formosa minha, e
vem. Minha pomba, escondida nas fendas dos rochedos, ao abrigo das encostas
escarpadas, mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz. A tua voz é suave e o
teu rosto é encantador".
 
O meu amado é para mim e eu sou para ele. Ele disse-me: "Põe-me como um selo
sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a
morte e a paixão é violenta como o abismo. Os seus ardores são setas de fogo, são
chamas divinas. As águas torrenciais não podem apagar o amor, nem os rios o
podem submergir".
 
Palavra do Senhor
 
TODOS - Graças a Deus
 
 

OUTRAS LEITURAS
SUGERIDAS:
Génesis 2, 18-24
Eclesiástico 26, 1-4-16-21
 



 

Salmo

 

 

 

SALMO
 
LEITOR - O Senhor é meu Pastor
 
TODOS - O Senhor é meu Pastor
 

LEITOR - Confiarei nessa voz que não se impõe
Mas que ouço bem cá dentro
No silêncio a segredar
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes
Para me fazer parar
 
TODOS - O Senhor é meu Pastor

LEITOR - E avançarei, avançarei o meu caminho
Agora eu sei que Tu comigo vens também
Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei
O Senhor é meu Pastor
Sei que nada temerei
Ele guia o meu andar
Sem medo avançarei
 
TODOS - O Senhor é meu Pastor

LEITOR - Confiarei na Tua mão que não me prende
Mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer
Confiarei, ainda que o dia escureça
Não há mal que me aconteça se conTigo eu estiver

TODOS - O Senhor é meu Pastor

LEITOR - Confiarei, por verdes prados me levas,
E em Teu Olhar sossegas a pressa do meu olhar.
Confiarei, a frescura das Tuas fontes
Deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar

TODOS - O Senhor é meu Pastor
 
 
OU
 
 
LEITOR - Felizes os que temem ao Senhor
 
TODOS - Felizes os que temem ao Senhor

LEITOR - Feliz o que teme ao Senhor
e anda nos Seus caminhos.
Poderás viver do trabalho das tuas mãos; serás feliz, e tudo irá bem para ti.
 
TODOS - Felizes os que temem ao Senhor

LEITOR - Tua esposa será como videira fecunda lá no íntimo do teu lar.
Os teus filhos serão como rebentos de oliveira em redor da tua mesa.
 
TODOS - Felizes os que temem ao Senhor

LEITOR - Eis como é abençoado
o homem que teme ao Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor !
Possas ver a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da tua vida,
e chegues a ver os filhos de teus filhos ! Paz a Israel !
 
TODOS - Felizes os que temem ao Senhor

OUTROS SALMOS
SUGERIDOS:

Salmo 102
Salmo 144
 

 



 

2ª Leitura
 

 
 
 

2ª LEITURA
 
LEITURA DA EPÍSTOLA DE S. PAULO AOS FILIPENSES (Fil 4, 4-9)
Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos. Seja de
todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo.

Não vos inquieteis com coisa alguma. Mas em todas as circunstâncias apresentai os
vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e acções de graças.

E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.

Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro,
tudo o que é amável e de boa 'reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o
que deveis ter no pensamento.

O que aprendestes, recebestes e ouvistes de mim e vistes em mim é o que deveis
praticar. E o Deus da paz estará convosco.

Palavra do Senhor 
TODOS - Graças a Deus.
 
 
 
Ou
 
LEITURA DA 1ª EPÍSTOLA DE S. PAULO AOS CORÍNTIOS (1 Cor 12,31;13.8a)
Irmãos: Aspirai ardentemente aos melhores dons. E vou mostrar-vos um caminho
ainda mais excelente.

Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse caridade, seria
como bronze que soa ou címbalo que refine. 

Se eu tivesse o dom da sabedoria e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência;
se eu tivesse a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse
caridade, nada seria. 

Se distribuísse todos os meus bens e entregasse o meu corpo às chamas, e não
tivesse caridade, de nada me aproveitaria.
 
A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa; a caridade não se
vangloria, não se ensoberbece; nada faz de inconveniente, não procura o seu
interesse, não se irrita, não guarda ressentimento; não se alegra com a injustiça, mas
rejubila com a verdade. 

Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não acaba jamais.
 
Palavra do Senhor
 
TODOS - Graças a Deus.
 
 

OUTRAS LEITURAS
SUGERIDAS:
 
Epístola de S. Paulo aos
Efésios 5, 2a.21-33

1ª Epístola de S. Pedro 3,
1-9
 



 
 
Evangelho

 

 

EVANGELHO
 
SACERDOTE: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo S. Mateus (Mt 5, 1-12)
 
Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu à montanha e sentou-Se.

Aproximaram-se os discípulos e Ele pôs-se a ensiná-los, dizendo:

"Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque terão a terra em herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça, porque serão saciados.

Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os
que procuram a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por amarem a justiça, porque deles é o reino dos
céus.

Bem-aventurados sereis, quando vos desprezarem e perseguirem e disserem toda a
espécie de calúnias contra vós, por causa de Mim: alegrai-vos e exultai, pois tereis
uma recompensa grande no céu».
 
Palavra da Salvação
 
TODOS - Graças a Deus.
 
 
OU
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo S. Mateus (Mt 19, 3-6)

Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns fariseus, para O experimentarem e
disseram-Lhe: «É licito ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo?»

Jesus respondeu : «Não lestes que o Criador, no princípio, os fez homem e mulher, e
disse: «Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e serão
os dois uma só carne?" Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Não separe,
pois, o homem o que Deus uniu*.
 
Palavra da Salvação

TODOS - Graças a Deus.

Rito do Matrimónio
 

 
 
 
 

DIÁLOGO ANTES DO CONSENTIMENTO

SACERDOTE - Noivos caríssimos, viestes a esta Igreja para que o vosso propósito
de contrair Matrimónio seja firmado com o sagrado selo de Deus, perante mim, como
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.

SACERDOTE - NN e NN viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio.
É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo?
 
NN e NN - É, sim.
 

OUTROS EVANGELHOS
SUGERIDOS:

Mateus 5, 1-12
Mateus 5, 13-16
Mateus 7, 21.24-29
Marcos 10, 6-9
João 2, 1-11
João 15, 9-12
João 15, 12-16
João 17, 20-26



 

Consentimento
 
 
 
 
 

Bênção e Entrega das
Alianças

SACERDOTE - Vós que seguis o caminho do Matrimónio, estais decididos a amar-
-vos e a respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida?
 
NN e NN - Estou, sim.

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

NN e NN - Estou, sim.
 
 

CONSENTIMENTO

SACERDOTE - Uma vez que é vosso propósito contrair o santo Matrimónio, uni as
mãos direitas e manifestai o vosso consentimento na presença de Deus e da sua
Igreja.

NN - Eu NN, recebo-te por minha esposa a ti NN, e prometo ser-te fiel, amar-te e
respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa
vida.

NN - Eu NN, recebo-te por meu esposo a ti NN, e prometo ser-te fiel, amar-te e
respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa
vida.

SACERDOTE - Confirme o Senhor, benignamente, o consentimento que
manifestastes perante a sua Igreja, e Se digne enriquecer-vos com a sua bênção.
Não separe o homem o que Deus uniu.
Bendigamos o Senhor

TODOS - Graças a Deus
 

BÊNÇÃO E ENTREGA DAS ALIANÇAS

SACERDOTE - Abençoai e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos NN e NN,
para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, recordem o
seu compromisso de amor.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do
Espírito Santo.

Todos - Amen.

NN - NN, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

NN - NN, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

 

 
Oração Universal ORAÇÃO UNIVERSAL

 
LEITOR -  Pelo Papa Bento XVI e por toda a Igreja de Deus, para que se
torne cada vez mais luz do mundo e mostre a todos os homens o rosto de Jesus, orai
ao Senhor.

TODOS - Ouvi-nos Senhor

LEITOR - Para que todas as nações cumpram os seus destinos de paz e os cidadãos
convivam na justiça e no amor fraterno, orai ao Senhor



TODOS - Ouvi-nos Senhor

LEITOR - Pelo Sacerdote NN, para que o Espírito Santo o ajude sempre nos seus
caminhos de mensageiro da Boa Nova, orai ao Senhor.

TODOS - Ouvi-nos Senhor

LEITOR - Pelas famílias de NN e NN, para que o Senhor lhes dê saúde, alegria e paz
e sejam sempre um exemplo vivo de amor a seguir, orai ao Senhor.

TODOS - Ouvi-nos Senhor

LEITOR - Por todos aqueles que gostaríamos de ter aqui connosco, NN, NN, NN e
todos os outros nossos familiares, na certeza de que eles no céu nos acompanham e
partilham a alegria deste momento, orai ao Senhor.

TODOS - Ouvi-nos Senhor

LEITOR - Pelo Padrinhos de NN e do NN, para que continuem a ser uma presença
de amizade e carinho ao longo das suas vidas, orai ao Senhor.
 
TODOS - Ouvi-nos Senhor
 
LEITOR - Pelos amigos de NN e de NN, para que todos participem nos dons de Deus
e que permaneçam sempre unidos na amizade, orai ao Senhor.

TODOS - Ouvi-nos Senhor

LEITOR - Pela NN e pelo NN, para que sejam felizes na mútua doação, alegres no
trabalho, fortes no sacrifício, e para que Deus mantenha sempre vivo o amor que os
une e habite com eles no seu lar, orai ao Senhor.

TODOS - Ouvi-nos Senhor
 
 

 
Bênção Nupcial
e Pai Nosso

 

BÊNÇÃO NUPCIAL
 
SACERDOTE - Pai Santo, criador do universo, que formastes o homem e a mulher àV
ossa 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 NN e seu marido NN a abundância das Vossas
bênçãos e a virtude do Espírito Santo inflame os seus corações para que, no dom
recíproco do seu amor, alegrem com os seus filhos a família e a Igreja.
 
Eles Vos louvem, Senhor, na alegria e Vos procurem na tristeza; no trabalho sintam aV
ossa 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do
Espírito Santo.

TODOS - Amen.
 
PAI NOSSO

Sagrada Comunhão

e Bênção Final

SAGRADA COMUNHÃO (se houver)

BÊNÇÃO FINAL

SACERDOTE - Deus Pai vos conserve unidos no mútuo amor, para que a paz de
Cristo habite em vós e permaneça abundante em vossa casa.
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TODOS - Amen.
 
SACERDOTE - Sede abençoados nos filhos, ajudados pelos amigos e vivei com todos
em verdadeira paz.
 
TODOS - Amen.
 
SACERDOTE - Sede testemunhas do amor de Deus no mundo, para que os pobres e
aflitos, que vós ajudardes, um dia vos recebam, agradecidos, na morada eterna de
Deus.
 
TODOS - Amen.
 
SACERDOTE - E a todos vós abençoe Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito
Santo.
 
TODOS - Amen.

 

 

O paroquiano Nuno Marques, que anima as Missas
das 19:00 de Domingo na Igreja Paroquial, está disponível para tocar em

Baptizados e Casamentos.

Para mais informações, contactar Nuno Marques (93 833 4085) ou o Prior.

Parte da verba destina-se à Nova Igreja Paroquial
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