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Ritos Iniciais 
 

 Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
 Assembleia: Ámen. 
 
 C: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convos-
co. 
 A: Bendito Seja Deus, que nos reuniu no amor de 
Cristo. 
 
 C: Irmãos caríssimos: reunimo-nos com alegria na 
casa do Senhor para participar nesta celebração, acom-
panhando a Susana e o Luís no dia em que se propõem 
constituir o seu lar. 
Esta hora é para eles de singular importância. Acompa-
nhemo-los com o nosso afecto e amizade e com a nossa 
oração. Juntamente com eles escutemos a Palavra que 
Deus hoje nos vai dirigir. 
Depois, em união com a Santa Igreja, por Jesus Cristo, 
nosso Senhor, supliquemos a Deus Pai que acolha 
benignamente estes seus servos que desejam contrair 
matrimónio, os abençoe e os una para sempre. 
 
 C: ORAÇÃO 
 A: Ámen.                                                           1                                                        
                                                                                                                



 

 

Liturgia da Palavra 
 

Leitura da Epístola de S. Paulo aos Efésios 
 

 Irmãos: Caminhai na caridade, a exemplo de 
Cristo que nos amou e Se entregou por nós. 
 Maridos, amai as vossas esposas como Cristo 
amou a Igreja e Se entregou a ela, a fim de a santifi-
car, purificando-a no Baptismo da água pela palavra 
da vida, para a apresentar a Si mesmo, como Igreja 
cheia de glória, sem mancha nem ruga, mas santa e 
imaculada. 
              Assim os maridos devem amar as suas espo-
sas como a seus corpos. 
 Quem ama a sua esposa ama-se a si mesmo. Nin-
guém de facto odiou jamais o seu corpo, antes o ali-
menta e lhe presta cuidados, como Cristo à Igreja; 
pois nós somos membros do seu Corpo. 
 Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir 
à sua esposa, e serão os dois uma só carne.  
 É grande o mistério, digo-o em relação a Cristo e 
à Igreja. 

 
Palavra do Senhor 

 A: Graças a Deus. 
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Salmo Responsorial 
 

Refrão: Felizes os que temem ao Senhor   (repete-se) 
 
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. 
 
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. 
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Aclamação ao Evangelho 
 

Aleluia, Aleluia, Aleluia   (repete-se) 
 

 C: O Senhor esteja convosco 
 A: Ele está no meio de nós 
 
 C: Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segun-
do S. Mateus 
 A: Glória a Vós, Senhor 
 

 
 Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns 
fariseus, para O experimentarem e disseram-lhe: “É líci-
to ao homem repudiar a sua esposa por qualquer moti-
vo?” 
 Jesus respondeu: “Não lestes que o Criador, no 
princípio, fez homem e mulher.” Disse: “Por isso deixa-
rá o homem seu pai e sus 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 

 A: Glória a Vós, Senhor.                                        
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Rito do Matrimónio 
 

 C: Noivos caríssimos: vistes à casa da Igreja para 
que o vosso propósito de contrair o Matrimónio seja fir-
mado com o sagrado selo de Deus, perante o ministro da 
Igreja e na presença da comunidade cristã. Cristo vai 
abençoar o vosso amor conjugal. Ele, que já vos consa-
grou pelo Santo Baptismo, vai agora dotar-vos e forta-
lecer-vos com a graça especial de um novo Sacramento 
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. 
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Diálogo antes do consentimento 
 

 C: Susana e Luís, vistes aqui para celebrar 
o vosso Matrimónio. É de vossa livre vontade e 
de todo o coração que pretendeis fazê-lo? 
 Noivos: É, sim. 
 
 C: Vós que seguis o caminho do Matrimó-
nio, estais decididos a amar-vos e a respeitar-
vos, ao longo da toda a vossa vida? 
 Noivos: Estou, sim.  
  
 C: Estais dispostos a receber amorosamen-
te os filhos como dom de Deus e a educá-los 
segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? 
 Noivos: Estou, sim. 
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Consentimento 
 
 C: Uma vez que é vosso propósito contrair o 
Santo Matrimónio, uni as mãos direitas e manifes-
tai o vosso consentimento na presença de Deus e 
da sua Igreja. 
 
 Noivo: Eu, Luís, recebo-te por minha esposa 
a ti, Susana e prometo ser-te fiel, amar-te e respei-
tar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na 
doença, todos os dias da nossa vida. 
 
 Noiva: Eu, Susana, recebo-te por meu esposo 
a ti, Luís, e prometo ser-te fiel, amar-te e respei-
tar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na 
doença, todos os dias da nossa vida. 
 
 

Aceitação do consentimento 
 

 C: Confirme o Senhor, benignamente, o con-
sentimento que manifestastes perante a sua Igreja 
e Se digne enriquecer-vos coma sua bênção. 
 Não separe o homem o que Deus uniu. Bendi-
gamos ao Senhor. 
 
 A: Graças a Deus. 
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Bênção e entrega das alianças 
 

 C: 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco, na unidade do 
Espírito Santo. 
 A: Ámen.  

 
 Noivo: Susana, recebe esta aliança como 
sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 
 Noiva: Luís 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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Oração Universal 
 

 Celebrante: Irmãos caríssimos, celebrando o 
especial dom da graça e da caridade, com que Deus 
se dignou consagrar o amor dos nossos irmãos Susa-
na e Luís, confiemo-los ao Senhor. 
 
         Leitor: 
 1 – Para que os nossos irmãos Susana e Luís, 
unidos em Santidade pelo Matrimónio possam ale-
grar-se com a salvação eterna, oremos ao Senhor. 
 
 Assembleia: Ouvi-nos Senhor. 
 
         Leitor: 
 2 – Para que abençoe a sua aliança, como se 
dignou santificar as núpcias em Caná da Galileia, 
oremos ao Senhor. 
 
 Assembleia: Ouvi-nos Senhor. 
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Leitor: 
 3 – Para que vivam num perfeito e fecundo 
amor, gozem de paz e protecção, e dêem bom tes-
temunho de vida cristã, oremos ao Senhor. 
 
 Assembleia: Ouvi-nos Senhor. 
 
 Leitor: 
 4 – Para que o povo cristão progrida sem-
pre na virtude e, aos que vivem oprimidos por 
várias necessidade seja concebido o auxílio da 
divina graça, oremos ao Senhor. 
 
 Assembleia: Ouvi-nos Senhor. 
 
 Leitor: 
 5 – Para que todos os esposos aqui presen-
tes sintam hoje renovada pelo Espírito Santo a 
graça do seu Matrimónio, oremos ao Senhor. 
 
 Assembleia: Ouvi-nos Senhor.    
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Celebrante: Enviai benignamente, Senhor sobre 
estes esposos o espírito da vossa caridade para que 
se tornem um só coração e uma só alma e nada 
separe os que Vós unistes e cumulaste com a vossa 
bênção. 
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito San-
to. 
 
 A: Ámen.  
 

Bênção Nupcial 
 

 C: 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 á vossa imagem e quisestes 
abençoar a família por eles formada, humildemen-
te Vos suplicamos por estes servos que hoje se 
unem pelo Sacramento do Matrimónio.  
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Desça, Senhor, sobre esta esposa Susana e seu marido 
Luís 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 procu-
rem na tristeza; no trabalho sintam a Vossa ajuda e 
nas dificuldades a vossa consolação; rezem na assem-
bleia 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. 
 
 A: Ámen 
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Sagrada Comunhão  
 

 C: Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos 
dizer: 
 
 A: Pai Nosso… 
 
 C: Felizes os convidados para a ceia do Senhor.  
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
 
 A: Senhor, eu não sou digno de quer entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.  
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Bênção Nupcial 
 

 C: O Senhor esteja convosco. 
 A: Ele está no meio de nós.  
 
 C: Deus Pai vos conserve unidos no amor, 
para que habite em vós a paz de Cristo e permaneça 
sempre em vossa casa. 
 A: Ámen 
 
  
C: Sede abençoados nos filhos, ajudados pelos ami-
gos e vivei com todos em verdadeira paz. 
 A: Ámen 
 
 C: Sede testemunhas do amor de Deus no 
mundo, socorrendo os pobres e todos os que sofrem, 
para que eles vos recebam um dia agradecidos, na 
eterna morada de Deus. 
 A: Ámen 
 
  
 C: E a vós todos aqui presentes, abençoe Deus 
Todo – Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 
 A: Ámen 
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BAPTISMOS 
 

INÊS JESUS 
 

JOÃO LUÍS 



 

 

Acolhimento e Diálogo 
 
Celebrante: Que nome escolhestes para os 
vossos filhos? 
 
Pais: Inês e João 
 
C: Que pedis à Igreja de Deus para a Inês e 
para o João? 
 
P: O Baptismo 
 
C: Caríssimos pais: Pediste o Baptismo para 
os vossos filhos. Deveis educá-los na Fé, 
para que, obeservando os mandamentos, 
amem a Deus e ao próximo, como Cristo nos 
ensinou. 
 
Estais conscientes do compromisso que assu-
mis? 
 
P: Sim, estamos. 
 
C: E vós, padrinhos, estais decididos a aju-
dar os pais destas crianças nesta missão? 
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Padrinhos: Sim, estamos 
 
C: Inês e João, é com muita alegria que a comunidade 
cristã vos recebem. Em seu nome, eu vos assinalo com 
o sinal da cruz e depois de mim, os teus pais e padri-
nhos vão também assinalar com o mesmo sinal de 
Cristo Salvador.  
 
 
Oração de Exorcismo 
 
C: Deus todo-poderoso e eterno, que envias-te ao 
mundo o vosso Filho, para expulsar de nós o poder de 
Satanás, espírito do mal, e transferir o homem arreba-
tado ás trevas, para o reino admirável da vossa luz, 
humildemente, Vos pedimos que estas crianças liber-
tadas da mancha original, se tornem morada do Espí-
rito Santo e templo da vossa glória. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 
 
A: Amén 
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Unção Pré-Baptismal 
 
C: O poder de Cristo Salvador vos fortaleça. Em sinal 
desse poder vos fazemos esta unção, em nome do mes-
mo Cristo nosso Senhor, que vive e reina por todos os 
séculos. 
 
A: Amén  
 
Declaração de Renúncia ao Mal e Profissão de Fé em 
Cristo Salvador 
 
C: Caríssimos Pais e Padrinhos 
 
No sacramento do Baptismo, as crianças por vós 
apresentadas vão receber do amor de Deus uma vida 
nova, pela água e pelo Espírito Santo. Procurai edu-
cá-las de tal modo na fé, que essa vida divina seja 
defendida do pecado que nos cerca e nela cresça de dia 
para dia. Se guiados pela Fé, estais preparados para 
assumir esta missão, recordai o vosso Baptismo, 
renunciai agora, de novo, ao pecado e professai a vos-
sa Fé em Jesus Cristo, que a Fé da Igreja, na qual as 
crianças são Baptizadas. 
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Dizei-me , pois: 
 
C: Renunciais Satanás? 
P.P.: Sim, renuncio. 
 
C: E a todas as suas obras? 
P.P.: Sim, renuncio. 
 
C: E a todas as suas seduções? 
P.P.: Sim, renuncio. 
 
C: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, Criador 
do Céu e da Terra? 
P.P.: Sim, creio. 
 
C: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, 
Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, 
padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos 
e está sentado à direita do Pai? 
P.P.: Sim, creio. 
 
C: Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja 
Católica, na comunhão dos Santos, na remissão 
dos pecados, na ressureição da carne e na vida 
eterna? 
P.P.: Sim, creio 
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C: Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que 
nos gloriamos de professar, em Jesus Cristo, 
Nosso Senhor. 
 
A: Amén  
 
Renovação do Desejo do Baptismo para as 
Crianças 
 
C: Quereis, portanto, que a Inês e o João rece-
bam o Baptismo na fé da Igreja que todos, 
convosco, acabamos de professar? 
P.P.: Sim, queremos. 
 
O Baptismo 
 
C: Inês, eu te baptizo em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo 
 
C.: João, eu te baptizo em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo 
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Unção depois do Baptismo 
 
C: Deus todo-poderoso, Pai de Nosso Senor Jesus 
Cristo, que vos libertou do pecado e te vos deu 
uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, 
unge-vos com o crisma da salvação, para que, reu-
nido ao seu povo, permaneçam, eternamente, 
membro de Cristo sacerdote, profeta e rei. 
 
A: Amén 
 
A veste branca, Sinal de Transfiguração 
 
C: Inês e João, agora são novas criaturas, e estão 
revestidas de Cristo, Esta veste branca seja para 
vós símbolo de dignidade cristã. Ajudada pela 
palavra e pelo exemplo da tua família, conser-
vem-na imaculada até à vida eterna. 
 
A: Amén 
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Entrega da Vela acesa: testemunhas da Fé em 
Cristo, Luz da Vida 
 
C: Recebei a luz de Cristo 
 
A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de 
velar por esta luz, para que esta menina e este 
menino iluminados por Cristo, vivam sempre como 
filhos da luz, perseverem na fé, quando o Senhor 
vier, possam ir ao seu encontro com todos os San-
tos no reino dos céus. 
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A Eucaristia: Do Baptismo à plenitude da ini-
ciação Cristã 
 
C: Irmãos caríssimos, renascidos pelo Baptismo, 
esta menina e este menino, são chamados, e é 
verdade, filhos de Deus. Pela Confirmação hão-
de receber um dia a plenitude do Espírito Santo, 
aproximando-se do altar  do Senhor, participa-
rão da mesa do Sacrifício de Cristo; Membros da 
Igreja hão-de chamar a Deus seu Pai. Em nome 
deles, no espírito de filhos adoptivos que todos 
recebemos ousamos agora rezar como Senhor nos 
ensinou. 
 
A: Pai nosso……. 
 
Bênção Final 
 
C: Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe. 
A: Graças a Deus 
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Os Noivos agradecem a vossa presença neste dia tão especial! 


