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celebração do matrimónio 

leituras para a celebração do matrimónio 
Os noivos podem escolher uma leitura do Antigo e outra do Novo Testamento. 

O Salmo é proclamado entre a 1ª e a 2ª Leitura pelo Grupo Coral. 
 
 
 

Leituras do Antigo Testamento (1ª) 
 
 

 
LEITURA DO LIVRO DOS GÉNESIS Gn 1,26. 28-31 
Disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as 

aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam 
pela terra". 

Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. 
Deus abençoou-os e disse-lhes: "Crescei e multiplicai-vos; enchei e dominai a terra. Dominai sobre os 

peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra". 
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo muito bom. 
Palavra do Senhor 
 
 
 
LEITURA DO LIVRO DE BEN-SIRÁ    Eclo 26,1-4    
Feliz o homem que tem uma mulher virtuosa, porque será dobrado o número dos seus dias. A mulher forte 

é a alegria do seu marido: passará em paz os anos da sua vida. A mulher virtuosa é uma sorte excelente: é o 
prémio dos que temem a Deus e será dada ao homem pelas suas boas acções. Rico ou pobre, o seu coração 
será feliz e o seu rosto mostrar-se-á sempre alegre. 

A graça da esposa diligente alegra o seu marido e a sua sabedoria revigora-lhe os ossos. É um dom de 
Deus a mulher sensata e silenciosa: nada há que valha a mulher bem educada. A mulher santa e honesta é 
uma graça inestimável, e não tem preço uma alma casta. 

Como o sol que brilha no alto dos Céus, assim é a beleza da mulher virtuosa, como ornamento da sua 
casa. 

Palavra do Senhor 
 
 
 
LEITURA DO LIVRO DE TOBIAS Tb 8, 4-8 
Na noite do casamento, Tobias disse a Sara: “Levanta-te, minha irmã; vamos rezar, pedindo ao Senhor que 

nos conceda a sua misericórdia e a sua protecção”. 
Ela levantou-se e começaram a rezar para obter misericórdia e protecção. 
Disse Tobias: "Bendito sois, Deus dos nossos pais. Bendito é o vosso nome por todas as gerações. 

Louvem-Vos os céus e todas as criaturas, por todos os séculos. Vós criastes Adão e lhe destes Eva por esposa, 
como auxílio e amparo; e de ambos nasceu o género humano. Vós dissestes: 'Não é bom que o homem esteja 
só; façamos-lhe uma auxiliar semelhante a ele'. 

Senhor, bem sabeis que não é por paixão, mas com intenção pura, que tomo esta minha prima por 
esposa. Tende piedade de mim e dela e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice". 

Palavra do Senhor. 
 
 
 
LEITURA DO LIVRO DOS PROVÉRBIOS 31,10-13.19-20.30-31 

Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração 
do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua 
vida. 

Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos 
manejam o fuso. 

Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. 
A graça é enganadora, e vã a beleza; a mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dai-lhe o fruto das 

suas mãos, e suas obras a louvem às portas da cidade. 
Palavra do Senhor 
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LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS 2, 18-24 

Disse o Senhor Deus: “Não é bom que o homem esteja só: vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele.” 
Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, 

conduziu-os até junto do homem, para ver como ele os chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem 
conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. 

O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os 
animais do campo. Mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. 

Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma 
costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem o Senhor Deus formou a mulher e 
apresentou-a ao homem. 

Ao vê-la, o homem exclamou: “Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-
á mulher, porque foi tirada do homem”. 

Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e serão uma só carne. 
Palavra do Senhor 
 
 
    
LEITURA DO CÂNTICO DOS CÂNTICOS 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7ª 

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 
 
 
 
LEITURA DO PROFETA JEREMIAS 31, 31-32a. 33-34a 
Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova 

aliança. Não será como a aliança que firmei como os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar 
da terra do Egipto. 

Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Hei-de 
imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o 
meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros, nem dizer cada um a seu irmão: ‘Aprende a conhecer o 
Senhor’. Todos eles Me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. 

Palavra do Senhor 
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Leituras do Novo Testamento (2ª) 
 
 
LEITURA DA EPÍSTOLA DE S. PAULO AOS ROMANOS Rm 15, 3-13 
Irmãos: Não devemos procurar a própria satisfação, mas procure cada um de vós agradar ao próximo, para 

seu bem e edificação. Cristo não procurou o que Lhe era agradável. 
O Deus da paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com 

os outros, segundo Cristo Jesus, para que, numa só alma e numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para glória de Deus. 

O Deus da esperança vos encha plenamente de alegria e de paz na prática da vossa fé, para que abundeis 
na esperança, pela virtude do Espírito Santo. 

Palavra do Senhor 
 
 
LEITURA DA EPÍSTOLA DE S. PAULO AOS ROMANOS Rom 12, 1-2. 9-18 

Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós mesmos como vítima santa, viva, 
agradável a Deus. Tal é o culto que Lhe deveis prestar. 

Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saberdes 
discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito. 

Seja a vossa caridade sem fingimento. Detestai o mal e aderi ao bem. Amai-vos uns aos outros com amor 
fraterno. Rivalizai uns com os outros na estima recíproca. 

Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito. Dedicai-vos ao serviço do Senhor. Sede alegres 
na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Acudi com a vossa parte às necessidades dos 
cristãos; praticai generosamente a hospitalidade. 

Bendizei aqueles que vos perseguem; abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que estão 
alegres, chorai com os que choram. Tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. 

Não aspireis às grandezas, mas conformai-vos com o que é humilde. Não vos considereis como sábios. 
Não pagueis o mal com o mal, mas preocupai-vos em praticar o bem diante de todos os homens. Se for 
possível, quanto de vós depende, vivei em paz com todos. 

Palavra do Senhor 
 
 

LEITURA DA EPÍSTOLA DE S. PAULO AOS ROMANOS Rm 8, 31-35. 37-39 

Irmãos: Se Deus está por nós, quem estará contra nós? 
Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas O entregou à morte por todos nós, como não havia de nos 

dar, com Ele, todas as coisas? 
Quem acusará os eleitos de Deus? Deus, que os justifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu 

e, mais ainda, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós? 
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o 

perigo ou a espada? 
Mas em tudo isto somos vencedores, graças Àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que 

nem a morte, nem a vida, nem os Anjos, nem os Principados, nem o presente, nem o futuro, nem as 
Potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de 
Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, nosso senhor. 

Palavra do Senhor 
 
 
LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE S. PAULO AOS CORÍNTIOS 1Cor 12, 31-13,8 

Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição 
que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como 
bronze que ressoa ou címbalo que retine. 

Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua 
a virtude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. 

E ainda que reparta todos os meus haveres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver 
caridade, de nada me aproveita. 

A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa; não é 
inconveniente, não procura o próprio interesse; não se irrita nem guarda ressentimento; não se alegra com a 
injustiça, mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não 
acaba nunca. 

PPPPalavra do Senhoralavra do Senhoralavra do Senhoralavra do Senhor 
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EPÍSTOLA DE S. PAULO AOS COLOSSENSES  Col 3,12-17 
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, bondade, 

humildade, mansidão e paciência. 
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal 

como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. 
Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de 

Cristo, à qual fostes chamados para formar um só Corpo. E vivei em acção de graças. 
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros 

com toda a sabedoria; e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa 
gratidão. 

E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por 
Ele a Deus Pai. 

Palavra do Senhor 
 
 
 
LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE S. PEDRO 1 Pd 3, 1-9 
Irmãos: As esposas sejam submissas aos seus maridos, para que, embora alguns recusem acreditar na 

palavra, eles sejam conquistados, sem palavra, pelo procedimento das suas esposas, observando a vossa vida 
casta e respeitosa. 

Não seja o seu adorno apenas exterior: cabelos frisados, adereços de ouro, vestidos elegantes; mas sim o 
ornamento interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, que é precioso 
aos olhos de Deus. 

Era assim que outrora se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus; vivam submissas aos 
seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe seu Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o 
bem sem temor e sem perturbação alguma. 

De maneira semelhante, os maridos convivam sabiamente com as suas esposas, tratando-as com respeito, 
como seres mais frágeis; tenham consideração por elas, como herdeiras com eles da graça da vida. E assim 
nada virá impedir as vossas orações. 

Enfim, permanecei unidos nos mesmos sentimentos, na compaixão, no amor fraterno, na misericórdia e na 
humildade. Não pagueis o mal com o mal, nem injúria com injúria. Pelo contrário, abençoai, porque para isto 
fostes chamados, a fim de vos tomardes herdeiros da bênção de Deus. 

Palavra do Senhor 
 
 
 
LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO Jo 4, 7-12 
Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus; e todo aquele que ama nasceu de 

Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco: Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito, para 

que vivamos por Ele. 
Nisto consiste o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho 

como vítima de expiação pelos nossos pecados. 
Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. A Deus ninguém jamais 

O viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. 
Palavra do senhor 
 
 
 
LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE S. JOÃO 1 Jo 3, 18-24 
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 condena, 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 amai-vos 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 
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Rito do Matrimónio 
 

 
Assistente:  Noivos caríssimos, 

 viestes à casa da Igreja para que o vosso propósito de contrariar 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. 
 
 
 
 
DIÁLOGO ANTES DO CONSENTIMENTO 
 
Assistente:  N. e N., viestes aqui para celebrar o vosso Matrimónio.  

 É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? 
 

Noivos:  É, sim. 
 
Assistente: Vós que seguis o caminho do Matrimónio,  
  estais decididos a amar-vos e a respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida? 
 
Noivos:  Estou, sim. 
 
Assistente:  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. 
 
 
 
 
CONSENTIMENTO 
 
Assistente:  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. 
 
O noivo: Eu N. (nome do noivo), recebo-te por minha esposa a ti N. (nome da noiva),  
  e prometo-te ser-te fiel, amar-te e respeitar-te,  
  na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. 
 
A noiva:  Eu N. (nome da noiva), recebo-te por meu esposo a ti N. (nome do noivo),  

 e prometo-te 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 
 

Assistente: O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob,  
  o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso,  
  confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestastes perante a sua Igreja,  
  para que o homem não separe aquilo que Deus uniu. 
 Bendigamos ao Senhor. 
 

Todos:  Graças a Deus 
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BENÇÃO E ENTREGA DAS ALIANÇAS 
 
Assistente: 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. 
 
Todos:  Ámen.  
 
De seguida, o esposo coloca no dedo da esposa a aliança, e diz: 
 
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. 
 
 
 
ORAÇÃO UNIVERSAL 
 
Assistente:  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.  

  Digamos todos: Nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor. 
 
1. Por estes novos esposos e pelo bem-estar das suas famílias, oremos ao Senhor. 
Todos:  Nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor. 
 
2.  Pelos parentes e amigos destes esposos e por todos os que lhes prestaram auxílio, 
 oremos ao Senhor. 
Todos:  Nós vos rogamos, ouvi-nos 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. 
Todos:  Nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor. 
 
4. Por todas as famílias do mundo e pela paz entre todos os homens, oremos ao Senhor. 
Todos:  Nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor. 
 
5. Pelos membros das nossas famílias que já partiram deste mundo  
 e por todos os defuntos, oremos ao Senhor. 
Todos:  Nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor. 
 
6. Pela Igreja, Povo santo de Deus, e pela unidade de todos os cristãos, oremos ao Senhor. 
Todos:  Nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor. 
 
Assistente: Senhor Jesus, que estais presente no meio de nós,  
  quando N. e N. celebram a sua união,  
  recebei as nossas orações e enchei-nos do vosso Espírito.  
  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
  que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
Todos:  Ámen. 


