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Evangelho 

Celebração do Matrimónio - Ritual Romano 
Evangelho 

 
Nota: 

A liturgia da Palavra decorrerá do modo habitual. Pode haver três leituras, a primeira das quais deve 

ser tomada do Antigo Testamento. No tempo pascal, porém, será do Apocalipse. Escolha-se sempre pelo 

menos uma leitura que fale explicitamente do Matrimónio (assinalada com asterisco). 

 
 

Mt 5, 1-12a 
 

«Alegrai-vos e exultai, 
porque é grande nos Céus a vossa recompensa» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 
Naquele tempo, 
ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. 
Rodearam-n’O os discípulos 
e Ele começou a ensiná-los, dizendo: 
«Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. 
Bem-aventurados os humildes, 
porque possuirão a terra. 
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 promovem a paz, 
porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição 
por amor da justiça, 
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, 
vos insultarem, vos perseguirem 
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, 
porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 
 
Palavra da salvação 
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Mt 7, 21.24-29 (Forma longa) 
 

«Edificou a sua casa sobre a rocha» 
 
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. 
Todo 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 
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Mt 5, 13-16  
 

«Vós sois a luz do mundo» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos: 
«Vós sois o sal da terra. 
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se? 
Não serve para nada, 
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte; 
nem se acende uma lâmpada 
para a colocar debaixo do alqueire, 
mas sobre o candelabro, 
onde brilha para todos os que estão em casa. 
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, 
para que, vendo as vossas boas obras, 
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus». 
 
Palavra da salvação 
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Mt 7, 21.24-25 (Forma breve) 
 

«Edificou a sua casa sobre a rocha» 
 
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. 
Todo 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». 
 
Palavra da salvação 
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* Mt 19, 3-6 
 

«Não separe o homem o que Deus uniu» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, 
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para O porem à prova 
e disseram-Lhe: «É permitido 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 o homem deixará pai e mãe 
para se unir à sua esposa 
e serão os dois uma só carne?’. 
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. 
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». 
 
Palavra da salvação 
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Mt 22, 35-40 
 

«Este é o maior e o primeiro mandamento. 
O segundo, porém, é semelhante a este» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, 
um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar: 
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?». 
Jesus respondeu: 
«‘Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração, com toda a tua alma 
e com todo o teu espírito’. 
Este é o maior e o primeiro mandamento. 
O segundo, porém, é semelhante a este: 
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. 
Nestes dois mandamentos se resumem 
toda a Lei e os Profetas». 
 
Palavra da salvação 
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* Jo 2, 1-11 
 
«Foi assim que, em Caná da Galileia, 
Jesus deu início aos seus milagres» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 
Naquele tempo, 
realizou-se um casamento em Caná da Galileia 
e estava lá a Mãe de Jesus. 
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento. 
A certa altura faltou o vinho. 
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: 
«Não têm vinho». 
Jesus respondeu-Lhe: 
«Mulher, que temos nós com isso? 
Ainda não chegou a minha hora». 
Sua Mãe disse aos serventes: 
«Fazei tudo o que Ele vos disser». 
Havia ali seis talhas de pedra, 
destinadas à purificação dos judeus, 
e cada uma levava duas ou três medidas. 
Disse-lhes Jesus: 
«Enchei essas talhas de água». 
Eles encheram-nas até acima. 
Depois disse-lhes: 
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa». 
E eles levaram. 
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, 
– ele não sabia de onde viera, 
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam – 
chamou o noivo e disse-lhe: 
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom 
e, depois de os convidados terem bebido bem, 
serve o inferior. 
Mas tu guardaste o vinho bom até agora». 
Foi assim que, em Caná da Galileia, 
Jesus deu início aos seus milagres. 
Manifestou a sua glória 
e os discípulos acreditaram n’Ele. 
 
Palavra da salvação 
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* Mc 10, 6-9 

 
«Não são dois, mas uma só carne» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
 
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 os dois serão uma só carne’. 
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. 
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». 
 
Palavra da salvação 
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Jo 15, 9-12 
 

«Permanecei no meu amor» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos: 
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei. 
Permanecei no meu amor. 
Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, 
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai 
e permaneço no seu amor. 
Disse-vos estas coisas, 
para que a minha alegria esteja em vós 
e a vossa alegria seja completa. 
É este o meu mandamento: 
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei». 
 
Palavra da salvação 
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Jo 17, 20-26 (Forma longa) 

 
«Sejam consumados na unidade» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 
Naquele tempo, 
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: 
«Pai santo, 
não peço somente por eles, 
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim 
por meio da sua palavra, 
para que eles sejam todos um, 
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti, 
para que também eles sejam um em Nós 
e o mundo acredite que Tu Me enviaste. 
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste, 
para que sejam um, como Nós somos um: 
Eu neles e Tu em Mim, 
para que sejam consumados na unidade 
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste 
e que os amaste como a Mim. 
Pai, quero que onde Eu estou, 
também estejam comigo os que Me deste, 
para que vejam a minha glória, a glória que Me deste, 
por Me teres amado antes da criação do mundo. 
Pai justo, o mundo não Te conheceu, 
mas Eu conheci-Te 
e estes reconheceram que Tu Me enviaste. 
Dei-lhes a conhecer o teu nome 
e dá-lo-ei a conhecer, 
para que o amor com que Me amaste esteja neles 
e Eu esteja neles». 
 
Palavra da salvação 
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Jo 17, 20-23 (Forma breve) 

 
«Sejam consumados na unidade» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 
Naquele tempo, 
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: 
«Pai santo, 
não peço somente por eles, 
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim 
por meio da sua palavra, 
para que eles sejam todos um, 
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti, 
para que também eles sejam um em Nós 
e o mundo acredite que Tu Me enviaste. 
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste, 
para que sejam um, como Nós somos um: 
Eu neles e Tu em Mim, 
para que sejam consumados na unidade 
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste 
e que os amaste como a Mim». 
 
Palavra da salvação 
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Jo 15, 12-16 
 

«É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos: 
«É este o meu mandamento: 
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 
Ninguém tem maior amor 
do que aquele que dá a vida pelos amigos. 
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. 
Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 
mas chamo-vos amigos, 
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. 
Não fostes vós que Me escolhestes; 
fui Eu que vos escolhi e destinei, 
para que vades e deis fruto 
e o vosso fruto permaneça. 
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, 
Ele vo-lo concederá». 
 
Palavra da salvação 
 

 


