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Celebração do Matrimónio - Ritual Romano 
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R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. 
 
1. Para que os nossos irmãos (Nome do noivo) e (Nome da noiva), 
unidos em santidade pelo Matrimónio, 
possam alegrar-se com a salvação eterna, 
oremos ao Senhor. 
 
2. Para que Jesus abençoe a sua aliança, 
como Se dignou santificar as núpcias 
em Caná da Galileia, 
oremos ao Senhor. 
 
3. Para que vivam num perfeito e fecundo amor, 
gozem de paz e protecção 
e dêem bom testemunho de vida cristã, 
oremos ao Senhor. 
 
4. 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. 
 
5. Para que todos os esposos aqui presentes 
sintam hoje renovada pelo Espírito Santo 
a graça do seu Matrimónio, 
oremos ao Senhor. 
(Outras intenções) 
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R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. 
 
1. Por estes novos esposos (Nome do noivo) e (Nome da noiva), 
e pelo bem-estar das suas famílias, 
oremos ao Senhor. 
 
2. Pelos parentes e amigos destes esposos 
e por todos os que lhes prestaram auxílio, 
oremos ao Senhor. 
 
3. Pelos jovens que se preparam para o Matrimónio 
e por todos os que Deus chama a outra condição de vida, 
oremos ao Senhor. 
 
4. Por todas as famílias do mundo 
e pela paz entre todos os homens, 
oremos ao Senhor. 
 
5. Pela Igreja, povo santo de Deus, 
e pela unidade de todos os cristãos, 
oremos ao Senhor. 
 
6. Pelos membros das nossas famílias 
que já partiram deste mundo e por todos os defuntos, 
oremos ao Senhor. 
(Outras intenções). 
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R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. 
 
1. Pelos filhos de Deus (Nome do noivo) e (Nome da noiva), 
para que se amem um ao outro em toda a vida, 
oremos ao Senhor. 
 
2. Pelas famílias de ambos, aqui presentes, 
para que estreitem os seus laços de amizade, 
oremos ao Senhor. 
 
3. Pelos jovens que em breve vão casar, 
para que o façam como Cristo ensinou, 
oremos ao Senhor. 
 
4. Pelos lares cristãos desta Paróquia, 
para que em todos reine a paz e a harmonia, 
oremos ao Senhor. 
 
5. Pela Igreja de Deus, esposa de Cristo, 
para que nos ensine a caminhar para a vida eterna, 
oremos ao Senhor. 
 
6. Pelos fiéis que Deus chamou desta vida, 
para que alcancem a bem-aventurança, 
oremos ao Senhor. 
(Outras intenções). 
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R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. 
 
1. Para que os corações dos nossos irmãos (Nome do noivo) e (Nome da noiva), 
sejam inundados pela paz que vem do alto, 
oremos ao Senhor. 
 
2. Para que sejam solícitos e atentos 
às necessidades dos mais pobres e humildes, 
oremos ao Senhor. 
 
3. Para que o amor derramado em seus corações 
os faça permanecer fiéis na aliança conjugal, 
oremos ao Senhor. 
 
4. Para que Deus conserve unidos no seu amor 
os casais aqui presentes neste dia, 
oremos ao Senhor. 
 
5. Para que os casais cristãos eduquem os seus filhos 
segundo a lei de Cristo e da Igreja, 
oremos ao Senhor. 
 
6. Para que a palavra de Cristo habite em nós 
e o Espírito Santo nos encha dos seus dons, 
oremos ao Senhor. 
(Outras intenções). 
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R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. 
 
1. Para que os nossos amigos (Nome do noivo) e (Nome da noiva), 
realizem o seu projecto de felicidade, 
sempre unidos de alma e coração, 
oremos ao Senhor. 
 
2. Para que Deus confirme e abençoe, em Cristo, 
a promessa de amor que eles fizeram 
e os leve a viver em mútua caridade, 
oremos ao Senhor. 
 
3. Para que os casais que, nas horas más, 
não foram capazes de ser fiéis um ao outro 
encontrem em nós amizade e compreensão, 
oremos ao Senhor. 
 
4. Para que na nossa Pátria e no mundo inteiro 
seja respeitada a liberdade religiosa das famílias 
e assegurados os direitos de cada homem, 
oremos ao Senhor. 
 
5. Para que Igreja, povo santo de Deus, 
fale aos homens de hoje do mistério do amor, 
com as próprias palavras de Jesus, 
oremos ao Senhor. 
(Outras intenções) 
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R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. 
 
1. Pelo (Nome do noivo) e (Nome da noiva), criados por Deus à sua imagem, 
para que sejam felizes na mútua doação 
e mantenham sempre vivo o amor que os une, 
oremos, irmãos. 
 
2. Pelo novo lar que eles hoje fundaram, 
para que os pobres que baterem à sua porta 
aí encontrem acolhimento e ajuda, 
oremos, irmãos. 
 
3. Pelos seus pais, parentes e amigos 
e por todos os que aqui estão presentes, 
para que possam alegrar-se de os ver sempre felizes, 
oremos, irmãos. 
 
4. Pelos maridos, para que respeitem as esposas, 
pelas esposas, para que respeitem os maridos, 
e nada os possa separar do amor de Cristo, 
oremos, irmãos. 
 
5. Pelos membros das nossas famílias, 
que amaram a Cristo e já partiram deste mundo, 
para que o Senhor os receba no seu reino, 
oremos, irmãos. 
(Outras intenções) 
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R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. 
 
1. Para que o amor destes esposos (Nome do noivo) e (Nome da noiva) 
faça deles um lar sólido e estável, 
como casa construída sobre a rocha, 
oremos ao Senhor. 
 
2. Para que as alianças que trocaram entre si 
sejam sinal do amor e da fidelidade 
que prometeram um ao outro neste dia, 
oremos ao Senhor. 
 
3. Para que a Mãe de Jesus, como em Caná, 
intervenha por eles com solicitude, 
quando faltar em suas casas o amor sincero, 
oremos ao Senhor. 
 
4. Para que os pais e as mães cristãs 
eduquem os filhos segundo a lei de Cristo 
e vivam eles próprios a sua fé com alegria, 
oremos ao Senhor. 
 
5. Para que Deus conceda à sua Igreja 
a fidelidade à doutrina de Jesus, 
pois só Ele tem palavras de vida eterna, 
oremos ao Senhor. 
(Outras intenções). 
 
 

 


