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 Saudação Inicial, pelo Diácono Raul:
A graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso 
Senhor, estejam convosco.

 Convidados:
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

 Oração proferida pelo diácono Raul:

Ana e Joel, a Igreja toma parte na vossa alegria
e acolhe-vos de coração magnânimo,
bem como aos vossos familiares e amigos,
no dia em que diante de Deus vosso Pai
ides  constituir entre vós uma comunhão de toda a vida.
O Senhor vos atenda neste dia de felicidade,
derrame sobre vós as bênçãos do Céu e seja o vosso guia.
Ele vos conceda quanto deseja o vosso coração 
e realize todos os vossos desígnios.

Atendei, Senhor, as nossas súplicas,
derramei, benignamente, a vossa graça
sobre os vossos servos Ana e Joel, 
que hoje se unem em matrimónio junto do vosso altar,
e confirmai-os no amor fiel e santo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

 Convidados:
Ámen.

 
 Leitura 

“Amemos com obras e em verdade” 1Jo 3, 18-24

Leitura da Primeira Epístola de São João

Meus Filhos,
não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade.
Deste modo saberemos que somos da verdade 
e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus.
Porque, se o nosso coração nos acusar,
Deus é maior que o nosso coração
e conhece todas as coisas.
Caríssimos, se o coração não nos acusa,
tenhamos confiança diante de Deus
e receberemos d’ Ele tudo o que lhe pedirmos,
porque cumprimos os seus mandamentos
e fazemos o que Lhe é agradável.
É este o seu mandamento:
acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo,
e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou.
Quem observa os seus mandamentos
permanece em Deus e Deus nele.
E sabemos que permanece em nós
pelo Espírito que nos concedeu.

Palavra do Senhor



 Salmo responsarial (salmo 127 (128))

Refrão: O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida

Feliz de ti que temes o Senhor
E andas nos seus caminhos

Comerás do trabalho das tuas mãos
Serás feliz e tudo te correrá bem.

Tua esposa será como videira fecunda
No íntimo do teu lar.

Teus filhos como ramos de oliveira
Ao redor da tua mesa.

Assim será o homem que teme o Senhor.
De Sião o Senhor te abençoe:

Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua 
vida;

E possas ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel.

Aleluia: Ale-aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia

Só Tu Senhor és o caminho, só Tu Senhor és a verdade.

 Evangelho 

“Edificou a sua casa sobre a rocha” Mt 7, 21.24-29

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Mateus

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
“Nem todo aquele que Me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai
que está nos Céus.
Toda aquele que ouve as minhas palavras
e as põe em prática
é como o homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras
e não as põe em prática
é como o homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína”.
Quando Jesus acabou de falar,
a multidão estava admirada com a sua doutrina,
porque a ensinava como quem tem autoridade
e não como os escribas.
Palavra da salvação



 Segue-se a homilia - Diácono Raul

Rito do matrimónio

(todos de pé, com os padrinhos junto dos noivos)

 Diácono Raul:
Noivos caríssimos, viestes à casa da Igreja, para que o 
Vosso propósito de contrair Matrimónio seja firmado 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 consagrou pelo santo Baptismo, vai agora dotar-vos e 
fortalecer-vos com a graça especial de um novo sacramento 
para poderes 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.

Dialogo antes do consentimento

 Diácono Raul: 
Ana e Joel, vieste aqui para celebrar o vosso Matrimónio.
É de vossa livre vontade e de todo o coração
que pretendeis fazê-lo?

 Noivos:
É sim.

 Diácono Raul:
Vós que seguis o caminho do Matrimónio, estais decididos a 
amar-vos e a respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida?

 Noivos:
É sim.

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

 Noivos:
Estou sim.

União das mãos e consentimento

 Diácono Raul:
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.

 Noivo:
Eu Joel, recebo-te por minha esposa
a ti Ana, 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.



 Noiva:
Eu Ana, recebo-te por meu esposo
a ti Joel, 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.

Aceitação do consentimento

 Diácono Raul: 
Confirme Senhor, benignamente, o consentimento que 
manifestastes perante a sua Igreja, e Se digne enriquecer-
nos com a sua bênção.
Não separe o homem o que Deus uniu.
Bendigamos ao Senhor.

 Convidados: 
Graças a Deus.

Bênção e entrega das alianças

 Diácono Raul:
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.

Convidados: Ámen.

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

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

 Cântico:

Todo o meu ser

Todo o meu ser canta hoje pelas coisas que há em mim.
Graças te dou meu Senhor, por me fazeres tão feliz.

Tens-me dado a tua amizade, confio em Ti
Enches-me da Tua paz.

Fazes-me sentir a tua bondade, eu cantarei para sempre 
tua fidelidade.

Glória a ti, Senhor, p’la Tua bondade
Glória, glória, sempre cantarei tua fidelidade.



 Oração - Diácono Raul:
Irmãos caríssimos:
Celebrando o especial dom da graça e da caridade, com que 
Deus Se dignou consagrar o amor dos nossos irmãos Ana e 
Joel, confiemo-los ao Senhor, dizendo: Ouvi-nos Senhor.

 Diácono Raul:
Para que os nossos irmãos Ana e Joel unidos em santidade 
pelo Matrimónio, possam alegrar-se com a salvação interna, 
oremos ao Senhor.

 Convidados:
Ouvi-nos, Senhor

 Diácono Raul:
Para que abençoe a sua aliança, como Se dignou santificar 
as núpcias em Caná da Galileia, oremos ao Senhor.

 Convidados:
Ouvi-nos, Senhor

 Diácono Raul:
Para que vivam num perfeito e fecundo amor, gozem de paz 
e protecção, e dêem bom testemunho de vida cristã, oremos 
ao Senhor.

 Convidados:
Ouvi-nos, Senhor

 
Diácono Raul:
Para que o povo cristão progrida sempre na virtude e aos 
que vivem oprimidos por várias necessidades seja concedido 
o auxílio da divina graça, oremos ao Senhor.

 Convidados: 
Ouvi-nos, Senhor

 Diácono Raul:
Para que todos os esposos aqui presentes sintam hoje 
renovada pelo Espírito Santo a graça do seu Matrimónio, 
oremos ao Senhor.

 Convidados: 
Ouvi-nos, Senhor

 Diácono Raul:
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 cumulastes com a vossa bênção.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

 Convidados: 
Ámen.



Bênção nupcial

 Diácono Raul:
Invoquemos, irmãos, para estes esposos, a bênção de Deus, 
para que Ele acompanhe com a sua protecção aqueles que 
uniu pelo sacramento do Matrimónio.

Deus, Pai santo, 
que pelo vosso infinito poder fizeste do nada todas as coisas 
e, na harmonia primordial do universo, formaste 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;

Deus, Pai santo,
que no grande mistério do vosso amor consagraste a aliança 
matrimonial, tornando-a símbolo da aliança de Cristo com 
a Igreja;

Deus, Pai santo,
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 Ana 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 iguale em dignidade e com ele herdeira do 
dom da vida, e ame-a como Cristo amou a sua Igreja.

Nós Vos pedimos, Senhor,
que estes vossos servos Ana e Joel 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

 Convidados:
Ámen.



 Diácono Raul:
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 

 Convidados: 
Pai Nosso, que estais nos céus:
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu.
O pão nosso casa dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

 Diácono Raul: 
Saudai-vos na paz de Cristo.

Sagrada comunhão

 Diácono Raul: 
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.

 Convidados:
Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada 
mas dizei uma palavra e serei salvo.

 Diácono Raul:
O Corpo de Cristo

 Convidados: 
Ámen.

 Cântico:

É o meu corpo

Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar
P’los caminhos da justiça nos ensina a caminhar
Quando estamos reunidos e partilhamos seu pão

Ele nos dá o seu amor e a sua paz.

É o meu corpo, tomai e comei
É o meu sangue, tomai e bebei

Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor
Ó Senhor faz-nos viver no teu amor.



 Diácono Raul:
Oremos.
Senhor, que nos fizestes participantes da vossa mesa, 
concedei a estes vossos servos, hoje unidos pelo sacramento 
do Matrimónio, que, vivendo sempre em união convosco, 
dêem a todos bom testemunho do vosso nome.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

 Convidados: 
Ámen

Bênçãos no Fim da Celebração

 Diácono Raul:
Deus Pai vos conserve unidos no amor,
para que habite em vós a paz de Cristo
e permaneça sempre em vossa casa.

 Convidados: 
Ámen

 Diácono Raul:
Sede abençoados nos filhos,
ajudados pelos amigos
e vivei com todos em verdadeira paz.

 Convidados: 
Ámen

 Diácono Raul:
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.

 Convidados: 
Ámen

 Diácono Raul:
E a vós todos, aqui presentes, abençoe Deus todo-poderoso,
Pai, Filho, e Espírito Santo.

 Convidados: 
Ámen

 Cântico:

Quero louvar-te

Quero louvar-te sempre mais e mais
Quero louvar-te sempre mais e mais

Buscar tua vontade
Tua graça conhecer

Quero louvar-te

As aves do céu cantam para ti
Os animais do campo reflectem teu poder

Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti.

Quero seguir-te, só a Ti Senhor…

E proclamar-Te nosso salvador…


