
 

Documento compilado por CBA • Documento integral disponível em www.liturgia.pt 

Matrimónio com Missa 

Entrada do Noivo  
 

Entrada da Noiva 
 

Cântico de entrada da Eucaristia (Opcional) 
 
 
Celebrante: 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.  
Celebrante: Irmãos caríssimos, reunimo-nos com alegria na casa do Senhor para 
participarmos nesta celebração, acompanhando N. e N. (nome dos noivos) e no dia em 
que se propõem constituir o seu lar.  
Esta hora é para eles de singular importância.  
Acompanhemo-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 filhos que desejam contrair matrimónio, 
os abençoe e os una para sempre.  
Atendei, Senhor, as nossas súplicas, derramai, benignamente, a vossa graça sobre os 
vossos filhos Ana Sofia e Gonçalo, 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.  
Todos: Ámen. 
 
 
1.ª Leitura (Ver Primeira Leitura em Documentos de Apoio) 
 
Leitor: Palavra do Senhor 
Todos: Graças a Deus 
 

Salmo Responsorial (Ver Salmo em Documentos de Apoio) 
 
2.ª Leitura (Ver Segunda Leitura em Documentos de Apoio) 
 
Leitor: Palavra do Senhor 
Todos: Graças a Deus 
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Aclamação ao Evangelho (Ver Evangelho em Documentos de Apoio) 
 
Evangelho 
 
Leitor: Palavra da Salvação 
Todos: Glória a Vós Senhor 
 
 
Rito do Matrimónio 
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 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. 
 
Celebrante:  N. e N. (nome dos noivos), viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio. 
É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? 
 
Os noivos: É, sim. 
 
Celebrante:  Vós que seguis o caminho do Matrimónio, estais decididos a amar-vos e a 
respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida? 
 
Os noivos: Estou, sim. 
 
Celebrante: Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a 
educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? 
 
Os noivos: Estou, sim. 
 
Celebrante: 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. 
 
(Os noivos unem as mãos direitas.) 
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Noivo: Eu N. (nome do noivo), recebo-te por minha esposa a ti N. (nome da noiva), 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 N. (nome da noiva), recebo-te por meu esposo a ti N. (nome do noivo), 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. 
 
Celebrante: 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. 
 
Celebrante: Bendigamos ao Senhor. 
Todos: Graças a Deus. 
 
 
Bênção e entrega das alianças 
Celebrante: Abençoe o Senhor estas alianças, que ides entregar um ao outro como sinal 
de amor e de fidelidade.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
Todos:  Ámen. 
 
Esposo: N. (nome da esposa), recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha 
fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 
Esposa: N. (nome do esposo), recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha 
fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 
 

Cântico de Bênção e entrega das Alianças 
 

 
Oração universal (Ver Oração Universal em Documentos de Apoio) 
 
Celebrante: Irmãos caríssimos, celebrando o especial dom da graça e da caridade, com 
que Deus se dignou consagrar o amor dos nossos irmãos N. e N. (nome dos esposos), 
confiemo-los ao Senhor, dizendo:  
 
(Nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor ou Ouvi-nos Senhor) 
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Celebrante: Senhor Jesus, que estais presente no meio de nós, quando N. e N. (nome 
dos esposos), celebram a sua união, recebei as nossas orações e enchei-nos do vosso 
Espírito. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Ámen. 
 

Ofertório 
 
Celebrante: O Senhor esteja convosco.  
Todos: Ele está no meio de nós.  
Celebrante: Corações ao alto.  
Todos: O nosso coração está em Deus.  
Celebrante: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.  
Todos: É nosso dever é nossa salvação.  
Celebrante: Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente. É verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação  dar-Vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso 
Senhor.  Da união nupcial fizestes um suave jugo de amor e um vínculo indissolúvel de 
paz, para que, pela união santa e fecunda dos esposos, cresça o número dos vossos 
filhos adotivos.  Na vossa providência e na vossa graça, Senhor, enquanto pelo 
nascimento de novas criaturas se povoa e embeleza o mundo, pelo renascimento 
espiritual edificais de modo inefável a vossa Igreja.  
Por isso, com os Anjos e todos os Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só 
voz. 
 

Santo 
 
Celebrante: Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo, sois a fonte de toda a santidade. 
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se 
convertam, para nós, no Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que 
Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e, dando graças, 
partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo 
que será entregue por vós. 
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos 
dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna 
aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados, fazei isto 
em memória de mim. 
Mistério da Fé. 
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Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição: Vinde, 
Senhor Jesus!  
 
Celebrante: Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e Ressurreição do vosso 
Filho, nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e Vos damos graças 
porque nos admitistes à vossa presença para Vos servir nestes santos mistérios. 
Humildemente Vos suplicamos que, participando no Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja, 
dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa 
Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os que estão ao serviço do vosso povo.  
Celebrante: Lembrai-Vos destes novos esposos N. e N. (nome dos esposos), que unistes 
em santo matrimónio; e concedei-lhes os filhos que esperam da vossa bondade e a 
alegria de uma vida longa e feliz. 
 

Cordeiro de Deus 
 
 
Pai Nosso (Pode ser cantado ou rezado) 
 
Bênção nupcial 
Celebrante: 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 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. 
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Seja a vossa serva N.(nome da esposa), 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 N. e N. (nome dos esposos), 
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. 
 

Comunhão  
 
Celebrante: O Senhor esteja convosco  
Todos: Ele está no meio de nós  
Celebrante: Deus Pai vos conserve unidos no amor, para que habite em vós a paz de 
Cristo e permaneça sempre em vossa casa. 
Todos: Ámen.  
Celebrante: Sede abençoados nos filhos, ajudados pelos amigos, e vivei com todos em 
verdadeira paz.  
Todos: Ámen.  
Celebrante: 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.  
Todos: Ámen.  
Celebrante: E a vós todos, aqui presentes, abençoe Deus todo-poderoso, Pai, Filho e 
Espírito Santo.  
Todos: Ámen. 
 

Cântico Final 
 

Momento das Assinaturas 
 

Saída dos noivos 


