
HOMILIA

RITUAL DO MATRIMÓNIO

P – Carina e Sérgio, 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 Batismo, vai agora dotar-vos e fortalecer-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.

P – Carina e Sérgio, viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio. É de vossa livre 
vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo?

Carina e Sérgio – É, sim.

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

Carina e Sérgio – Estou, sim.

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

Carina e Sérgio – Estou, sim.

Consentimento

P – 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.

Sérgio – Eu, Sérgio, recebo-te por minha esposa a ti Carina, 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.

Carina – Eu, Carina, recebo-te por meu esposo a ti Sérgio, 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.

Cântico entrada do noivo: G.F. Handel – Zadok the Priest

Cântico entrada da noiva: Back/Gounod – Ave Maria

Afinal, aquilo que amamos será sempre parte de nós” 
(Harry Potter)

RITOS INICIAIS

Pe. Rui: A Graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam 
convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo

Pe. Rui: Carina e Sérgio, 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 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. 

LITURGIA DA PALAVRA

Primeira Leitura: “O amor é forte como a morte”
Cântico dos Cânticos        2, 8-10.14. 16a; 8, 6-7a   

Hugo: Leitura do livro do Cântico dos Cânticos
          
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 – Palavra do Senhor

Salmo Responsorial (127)

Conceição:

Refrão – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigiam as sentinelas

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
É inútil levantar-vos antes da aurora
E trabalhar pela noite dentro
Para comer o pão dum trabalho duro
Porque Ele o á aos seus amigos, até durante o sono

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
Os filhos são uma bênção do Senhor
O fruto das entranhas, uma recompensa;
Como flechas nas mãos de um guerreiro,
Assim os filhos nascidos na juventude

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem

Segunda Leitura: “O que Deus uniu, não separe o homem”

Pe. Rui: Evangelho segundo S. Marcos                           Mc 10, 6-9

Naquele tempo, disse Jesus: “No princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. 
Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e serão os dois uma 
só carne.
Deste modo, já não são dos, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu”
Palavra da Salvação

Todos – Glória a Vós, Senhor.
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Hugo: Pelos irmãos, padrinhos, familiares e amigos da Carina e do Sérgio para que 
os possam acompanhar na sua nova vida e com eles compartilhem a sua felicidade, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Por todos os familiares da Carina e do Sérgio que já não se encontram entre 
nós para que juntos de Deus participem na nossa alegria, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor. 

Hugo: Por todos os casais aqui presentes, para que sintam hoje renovada a graça do 
seu Matrimónio e fortaleçam o seu amor, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Pela Santa Igreja de Deus, pelo Santo Padre e pelos Sacerdotes, para que 
continuem a desempenhar com amor e perseverança a missão que Jesus lhes 
confiou, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Por todos aqueles que sofrem e vivem em dificuldade, para que o Senhor os 
ajude, lhes dê força e coragem, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Pe. Rui– Senhor Jesus, que estais presente no meio de nós, quando Carina e Sérgio, 
celebram a sua união recebei as nossas orações e enchei-nos do vosso Espirito.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espirito Santo

Todos – Ámen.

Oração: Pai Nosso

P – 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.

P – Bendigamos ao Senhor.

Todos – Graças a Deus.

Bênção e entrega das alianças

P – Abençoe o Senhor estas alianças que ides entregar um ao outro como sinal de 
amor e de fidelidade.

Todos – Ámen.

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

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

Cântico da troca das Alianças: J. S. Bach – Air on the G String

Oração dos Fiéis

P – Irmãos caríssimos, acompanhemos com as nossas orações esta nova família, 
para que o amor destes esposos cresça cada vez mais e o Senhor proteja, 
benignamente, todas as famílias do mundo.

Hugo: Pela Carina e pelo Sérgio, para que formem uma família feliz e deem um 
bom testemunho de vida cristã, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Pelos pais da Carina e Sérgio, para que o Senhor lhes dê paz, alegria e saúde, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

BENÇÃO NUPCIAL

Pe. Rui – Invoquemos, irmãos, par estes esposos, a bênção de Deus, para que Ele 
acompanhe com a sua proteção aqueles que uniu pelo sacramento do Matrimónio.
Deus, Pai santo, 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;
Deus, Pai santo, que no grande mistério do vosso amor consagrastes 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 Carina, 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.
Nós Vos pedimos, Senhor, que estes vossos servos Carina e Sérgio 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, 
deem 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.

Todos – Ámen.

Pai Nosso

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 de cada 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.

Todos – Ámen.

Cântico da Paz e Reconciliação: Johannn Pachbell – Canon

Cântico Saída Noivos: Lucy Thomas – Hallelujah
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Ele, que já vos consagrou pelo santo Batismo, vai agora dotar-vos e fortalecer-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.

P – Carina e Sérgio, viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio. É de vossa livre 
vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo?

Carina e Sérgio – É, sim.

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

Carina e Sérgio – Estou, sim.
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colinas. O meu amado é semelhante a uma gazela ou ao filhinho da corça. Ei-lo que 
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Segunda Leitura: “O que Deus uniu, não separe o homem”

Pe. Rui: Evangelho segundo S. Marcos                           Mc 10, 6-9

Naquele tempo, disse Jesus: “No princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. 
Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e serão os dois uma 
só carne.
Deste modo, já não são dos, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu”
Palavra da Salvação

Todos – Glória a Vós, Senhor.

2 7

Hugo: Pelos irmãos, padrinhos, familiares e amigos da Carina e do Sérgio para que 
os possam acompanhar na sua nova vida e com eles compartilhem a sua felicidade, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Por todos os familiares da Carina e do Sérgio que já não se encontram entre 
nós para que juntos de Deus participem na nossa alegria, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor. 

Hugo: Por todos os casais aqui presentes, para que sintam hoje renovada a graça do 
seu Matrimónio e fortaleçam o seu amor, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Pela Santa Igreja de Deus, pelo Santo Padre e pelos Sacerdotes, para que 
continuem a desempenhar com amor e perseverança a missão que Jesus lhes 
confiou, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Por todos aqueles que sofrem e vivem em dificuldade, para que o Senhor os 
ajude, lhes dê força e coragem, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Pe. Rui– Senhor Jesus, que estais presente no meio de nós, quando Carina e Sérgio, 
celebram a sua união recebei as nossas orações e enchei-nos do vosso Espirito.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espirito Santo

Todos – Ámen.

Oração: Pai Nosso

P – 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.

P – Bendigamos ao Senhor.

Todos – Graças a Deus.

Bênção e entrega das alianças

P – Abençoe o Senhor estas alianças que ides entregar um ao outro como sinal de 
amor e de fidelidade.

Todos – Ámen.

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

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

Cântico da troca das Alianças: J. S. Bach – Air on the G String

Oração dos Fiéis

P – Irmãos caríssimos, acompanhemos com as nossas orações esta nova família, 
para que o amor destes esposos cresça cada vez mais e o Senhor proteja, 
benignamente, todas as famílias do mundo.

Hugo: Pela Carina e pelo Sérgio, para que formem uma família feliz e deem um 
bom testemunho de vida cristã, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Pelos pais da Carina e Sérgio, para que o Senhor lhes dê paz, alegria e saúde, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

2 7
BENÇÃO NUPCIAL

Pe. Rui – Invoquemos, irmãos, par estes esposos, a bênção de Deus, para que Ele 
acompanhe com a sua proteção aqueles que uniu pelo sacramento do Matrimónio.
Deus, Pai santo, 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;
Deus, Pai santo, que no grande mistério do vosso amor consagrastes 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 Carina, 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.
Nós Vos pedimos, Senhor, que estes vossos servos Carina e Sérgio 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, 
deem 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.

Todos – Ámen.

Pai Nosso

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 de cada 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.

Todos – Ámen.

Cântico da Paz e Reconciliação: Johannn Pachbell – Canon

Cântico Saída Noivos: Lucy Thomas – Hallelujah
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Igreja, vou, pois, interrogar-vos sobre as vossas disposições.

P – Carina e Sérgio, viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio. É de vossa livre 
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Consentimento

P – 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.

Sérgio – Eu, Sérgio, recebo-te por minha esposa a ti Carina, e prometo ser-te fiel, 
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da nossa vida.

Cântico entrada do noivo: G.F. Handel – Zadok the Priest

Cântico entrada da noiva: Back/Gounod – Ave Maria

Afinal, aquilo que amamos será sempre parte de nós” 
(Harry Potter)

RITOS INICIAIS

Pe. Rui: A Graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam 
convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo

Pe. Rui: Carina e Sérgio, 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 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. 

LITURGIA DA PALAVRA

Primeira Leitura: “O amor é forte como a morte”
Cântico dos Cânticos        2, 8-10.14. 16a; 8, 6-7a   

Hugo: Leitura do livro do Cântico dos Cânticos
          
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 – Palavra do Senhor

Salmo Responsorial (127)

Conceição:

Refrão – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigiam as sentinelas

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
É inútil levantar-vos antes da aurora
E trabalhar pela noite dentro
Para comer o pão dum trabalho duro
Porque Ele o á aos seus amigos, até durante o sono

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
Os filhos são uma bênção do Senhor
O fruto das entranhas, uma recompensa;
Como flechas nas mãos de um guerreiro,
Assim os filhos nascidos na juventude

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem

Segunda Leitura: “O que Deus uniu, não separe o homem”

Pe. Rui: Evangelho segundo S. Marcos                           Mc 10, 6-9

Naquele tempo, disse Jesus: “No princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. 
Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e serão os dois uma 
só carne.
Deste modo, já não são dos, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu”
Palavra da Salvação

Todos – Glória a Vós, Senhor.

Hugo: Pelos irmãos, padrinhos, familiares e amigos da Carina e do Sérgio para que 
os possam acompanhar na sua nova vida e com eles compartilhem a sua felicidade, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Por todos os familiares da Carina e do Sérgio que já não se encontram entre 
nós para que juntos de Deus participem na nossa alegria, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor. 

Hugo: Por todos os casais aqui presentes, para que sintam hoje renovada a graça do 
seu Matrimónio e fortaleçam o seu amor, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Pela Santa Igreja de Deus, pelo Santo Padre e pelos Sacerdotes, para que 
continuem a desempenhar com amor e perseverança a missão que Jesus lhes 
confiou, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Por todos aqueles que sofrem e vivem em dificuldade, para que o Senhor os 
ajude, lhes dê força e coragem, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Pe. Rui– Senhor Jesus, que estais presente no meio de nós, quando Carina e Sérgio, 
celebram a sua união recebei as nossas orações e enchei-nos do vosso Espirito.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espirito Santo

Todos – Ámen.

Oração: Pai Nosso

36

P – 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.

P – Bendigamos ao Senhor.

Todos – Graças a Deus.

Bênção e entrega das alianças

P – Abençoe o Senhor estas alianças que ides entregar um ao outro como sinal de 
amor e de fidelidade.

Todos – Ámen.

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

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

Cântico da troca das Alianças: J. S. Bach – Air on the G String

Oração dos Fiéis

P – Irmãos caríssimos, acompanhemos com as nossas orações esta nova família, 
para que o amor destes esposos cresça cada vez mais e o Senhor proteja, 
benignamente, todas as famílias do mundo.

Hugo: Pela Carina e pelo Sérgio, para que formem uma família feliz e deem um 
bom testemunho de vida cristã, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Pelos pais da Carina e Sérgio, para que o Senhor lhes dê paz, alegria e saúde, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

BENÇÃO NUPCIAL

Pe. Rui – Invoquemos, irmãos, par estes esposos, a bênção de Deus, para que Ele 
acompanhe com a sua proteção aqueles que uniu pelo sacramento do Matrimónio.
Deus, Pai santo, 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;
Deus, Pai santo, que no grande mistério do vosso amor consagrastes 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 Carina, 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.
Nós Vos pedimos, Senhor, que estes vossos servos Carina e Sérgio 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, 
deem 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.

Todos – Ámen.

Pai Nosso

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 de cada 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.

Todos – Ámen.

Cântico da Paz e Reconciliação: Johannn Pachbell – Canon

Cântico Saída Noivos: Lucy Thomas – Hallelujah



HOMILIA

RITUAL DO MATRIMÓNIO

P – Carina e Sérgio, 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 Batismo, vai agora dotar-vos e fortalecer-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.

P – Carina e Sérgio, viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio. É de vossa livre 
vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo?

Carina e Sérgio – É, sim.

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

Carina e Sérgio – Estou, sim.

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

Carina e Sérgio – Estou, sim.

Consentimento

P – 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.

Sérgio – Eu, Sérgio, recebo-te por minha esposa a ti Carina, 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.

Carina – Eu, Carina, recebo-te por meu esposo a ti Sérgio, 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.

Cântico entrada do noivo: G.F. Handel – Zadok the Priest

Cântico entrada da noiva: Back/Gounod – Ave Maria

Afinal, aquilo que amamos será sempre parte de nós” 
(Harry Potter)

RITOS INICIAIS

Pe. Rui: A Graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam 
convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo

Pe. Rui: Carina e Sérgio, 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 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. 

LITURGIA DA PALAVRA

Primeira Leitura: “O amor é forte como a morte”
Cântico dos Cânticos        2, 8-10.14. 16a; 8, 6-7a   

Hugo: Leitura do livro do Cântico dos Cânticos
          
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 – Palavra do Senhor

Salmo Responsorial (127)

Conceição:

Refrão – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigiam as sentinelas

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
É inútil levantar-vos antes da aurora
E trabalhar pela noite dentro
Para comer o pão dum trabalho duro
Porque Ele o á aos seus amigos, até durante o sono

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem
Os filhos são uma bênção do Senhor
O fruto das entranhas, uma recompensa;
Como flechas nas mãos de um guerreiro,
Assim os filhos nascidos na juventude

Todos – Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem

Segunda Leitura: “O que Deus uniu, não separe o homem”

Pe. Rui: Evangelho segundo S. Marcos                           Mc 10, 6-9

Naquele tempo, disse Jesus: “No princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. 
Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e serão os dois uma 
só carne.
Deste modo, já não são dos, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu”
Palavra da Salvação

Todos – Glória a Vós, Senhor.

Hugo: Pelos irmãos, padrinhos, familiares e amigos da Carina e do Sérgio para que 
os possam acompanhar na sua nova vida e com eles compartilhem a sua felicidade, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Por todos os familiares da Carina e do Sérgio que já não se encontram entre 
nós para que juntos de Deus participem na nossa alegria, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor. 

Hugo: Por todos os casais aqui presentes, para que sintam hoje renovada a graça do 
seu Matrimónio e fortaleçam o seu amor, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Pela Santa Igreja de Deus, pelo Santo Padre e pelos Sacerdotes, para que 
continuem a desempenhar com amor e perseverança a missão que Jesus lhes 
confiou, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Hugo: Por todos aqueles que sofrem e vivem em dificuldade, para que o Senhor os 
ajude, lhes dê força e coragem, oremos ao Senhor.

Todos – Ouvi-nos, Senhor.

Pe. Rui– Senhor Jesus, que estais presente no meio de nós, quando Carina e Sérgio, 
celebram a sua união recebei as nossas orações e enchei-nos do vosso Espirito.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espirito Santo

Todos – Ámen.

Oração: Pai Nosso

P – 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.

P – Bendigamos ao Senhor.

Todos – Graças a Deus.

Bênção e entrega das alianças

P – Abençoe o Senhor estas alianças que ides entregar um ao outro como sinal de 
amor e de fidelidade.

Todos – Ámen.

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

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

Cântico da troca das Alianças: J. S. Bach – Air on the G String

Oração dos Fiéis

P – Irmãos caríssimos, acompanhemos com as nossas orações esta nova família, 
para que o amor destes esposos cresça cada vez mais e o Senhor proteja, 
benignamente, todas as famílias do mundo.

Hugo: Pela Carina e pelo Sérgio, para que formem uma família feliz e deem um 
bom testemunho de vida cristã, oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.

Hugo: Pelos pais da Carina e Sérgio, para que o Senhor lhes dê paz, alegria e saúde, 
oremos ao Senhor.

Todos – Nós vos rogamos, Ouvi-nos Senhor.
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BENÇÃO NUPCIAL

Pe. Rui – Invoquemos, irmãos, par estes esposos, a bênção de Deus, para que Ele 
acompanhe com a sua proteção aqueles que uniu pelo sacramento do Matrimónio.
Deus, Pai santo, 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;
Deus, Pai santo, que no grande mistério do vosso amor consagrastes 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 Carina, 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.
Nós Vos pedimos, Senhor, que estes vossos servos Carina e Sérgio 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, 
deem 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.

Todos – Ámen.

Pai Nosso

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 de cada 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.

Todos – Ámen.

Cântico da Paz e Reconciliação: Johannn Pachbell – Canon

Cântico Saída Noivos: Lucy Thomas – Hallelujah


