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A preparação para o matrimônio introduz na vida conjugal,

através da celebração do sacramento. Ela é o cume do

caminho de preparação percorrido pelos noivos e é fonte e

origem da vida conjugal. Para isso, a celebração não pode

ser reduzida a uma cerimônia, fruto da cultura e dos

condicionamentos sociológicos.



A celebração do Matrimônio cristão é expressão,

realizada na liturgia, do amor entre um homem e uma

mulher batizados, tendo em vista a formação de uma

comunidade conjugal: a família. Esse amor conjugal,

benção e dom de Deus, vivido à luz da fé, é sacramento:

manifestação visível da união invisível de Cristo com sua

Igreja (Ef 5,21-33).



Como todo sacramento possui um Rito, o sacramento do
Matrimônio também tem seu rito específico formado

por:

1. RITOS INICIAIS:

1. 1. Sinal da Cruz

1. 2. Saudação Apostólica

1. 3. Introdução ao Rito: breve explicação e exortação aos noivos

1. 4. Oração: nesta oração o ministro que dá assistência ao matrimônio

pede a Deus pela vida dos noivos.



2. LITURGIA DA PALAVRA: com as Leituras (1 ou 2), o salmo, a aclamação

ao evangelho, evangelho, homilia;

3. INTRODUÇÃO AO RITO DO MATRIMÔNIO: o ministro se dirige aos noivos

iniciando o Rito;

3. 1. Diálogo antes do consentimento;

3. 2. União das Mãos e Consentimento: os noivos, um de frente para o

outro, pronunciam o consentimento;

3. 3. Aceitação do Consentimento: o ministro aceita, em nome da Igreja, o

consentimento deles. Afirma, assim, o casamento entre os noivos;

3. 4. Bênção e entrega das alianças: as alianças são abençoadas e

entregues aos esposos, que as colocam no dedo um do outro;



3. 5. Preces da Comunidade;

4. RITOS FINAIS:

4. 1. Bênção Nupcial: oração da bênção matrimonial,

invocando a força de Deus sobre o matrimônio e a fidelidade

dos noivos;

4. 2. Pai-Nosso

4. 3. Comunhão (para os esposos e familiares mais próximos,

se for o caso);

4. 4. Oração Pós-Comunhão;

4. 5. Bênção Final.



A celebração do Sacramento do 
Matrimônio: CORTEJO DE ENTRADA na igreja

Na celebração pela Igreja Católica é possível seguir as suas

formalidades obrigatórias para receber o Sacramento do

Matrimônio. Existe um roteiro de celebração do casamento católico

para ser seguido, mas, dentro das tradições, é possível inserir detalhes

que irão tornar única a sua cerimônia. Cada momento desse ritual tem

um simbolismo particular, e aqui vamos explicar, com detalhes, todas as

etapas do roteiro da cerimônia de casamento na Igreja Católica.
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O ponto de partida do roteiro da cerimônia de casamento católico é

a entrada do padre. Depois que ele estiver no altar, o cortejo irá ter

início, e é fundamental saber a ordem de entrada no casamento

católico. É possível que ocorram algumas variações, seja por

preferência do casal ou da própria paróquia, mas, no geral, estas são

as opções para a ordem de entrada na celebração do casamento

católico.



Cortejo de entrada na igreja

1º - Mãe do noivo e noivo: O noivo abre o cortejo de entrada ao altar, e

nesse momento a maioria dos convidados já devem estar acomodados.

O noivo entrará acompanhado de sua mãe que estará do seu lado

esquerdo;

2º - Mãe da noiva e pai do noivo;

3º - Padrinhos e madrinhas (casais intercalados, sendo um da parte do

noivo e o outro da parte da noiva);



4º - Floristas;

5º - Pai da noiva e noiva: A entrada da noiva é um dos momentos de

maior expectativa e muita emoção. A noiva dá o braço esquerdo ao seu

pai – ou à pessoa escolhida para a escolta – que a conduzirá até o altar

para entregá-la ao noivo;

6º - Damas e/ou pajem (na hora da troca das alianças);



Liturgia da palavra

A Liturgia da Palavra preconiza o matrimônio cristão ao longo da história da

salvação, promovendo na celebração do sacramento, a santificação do

casal, que à luz da Palavra de Deus é despertado para o compromisso

matrimonial. Este, como desígnio de Deus, e assim, reconhecendo a

dignidade do amor conjugal, e a graça sacramental conferida a eles,

propiciando a vivência do amor mútuo à luz dos deveres do casal cristão.



Liturgia da palavra

A Liturgia da Palavra do matrimônio compõe-se de uma leitura (do

Antigo ou do Novo Testamento), um salmo responsorial, o evangelho e

as preces. As leituras da Palavra de Deus, bem como a oração dos fiéis,

sejam devidamente preparadas e proclamadas pelos familiares ou

amigos dos noivos. O Ritual do Matrimônio apresenta opções de

leituras, dentre elas, escolha-se ao menos uma leitura que fale

claramente do matrimônio.



Liturgia da palavra

Após a leitura do Evangelho, o ministro exponha,

partindo do texto sagrado, o mistério do

Matrimônio cristão, a dignidade do amor

conjugal, a graça do sacramento e os deveres

do casal...



Rito sacramental do matrimônio

Neste momento inicia-se o rito do sacramento. Os noivos vão

confirmar o seu compromisso de amor e fidelidade um para com o

outro. Diante de Deus e da comunidade reunida, celebram o amor e

o selam com a graça e o sinal da fé. Após breve exortação, o

presidente dialogo com eles para que manifestem diante da

comunidade a sua disposição em assumir com responsabilidade o

compromisso de vida a dois.



Diálogo antes do consentimento

Nesta parte o ministro interroga-os quanto à liberdade, à

fidelidade e à aceitação e educação dos filhos. faz três

perguntas aos noivos : Vocês pretendem se unir de livre e

espontânea vontade? (o sim de um ao outro); Vocês

prometem amor e fidelidade por toda a vida? (o sim à

indissolubilidade);



Diálogo antes do consentimento

Vocês estão dispostos a acolher e educar os filhos na Lei de Cristo e da

Igreja? (o sim à fecundidade) (Obs.: essa pergunta pode ser omitida, se

as circunstâncias, como a idade avançada dos noivos, o

aconselharem).

Quando os Noivos dizem SIM , no altar, o dizem para Deus, um para o

outro, para a família , para os amigos e para a comunidade da Igreja.

Os noivos devem dizer SIM de modo que TODOS possam ouvir.



Consentimento: É o Sinal visível do sacramento

A Igreja considera o consentimento entre os esposos como

elemento que realiza o Matrimônio. Esse consentimento deve

ser um ato livre (e consciente) da vontade de cada um dos

nubentes. Sem ele não há casamento. O assistente canônico

qualificado, em nome da Igreja, acolhe e abençoa esse

consentimento.



Consentimento: É o Sinal visível do sacramento

O celebrante pede aos noivos que dêem um ao outro a mão direita e

declarem o consentimento dizendo : Eu, XXXXX, te recebo, XXXX , por

minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e

na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida.

Acolhendo o consentimento, o ministro declara: Deus confirme este

compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós

as suas bênçãos! Ninguém separe o que Deus uniu!



BÊNÇÃO E ENTREGA DAS ALIANÇAS

O Celebrante benze as alianças que são colocadas como sinal de amor

e de fidelidade. Nesse momento, a prioridade passa a ser a vida

compartilhada. Esposo: (fala o nome da esposa) receba esta aliança

em sinal de do meu amor e da minha fidelidade.. Em nome do Pai, do

Filho e do Espírito Santo. Amém. Esposa: (fala o nome do marido

receba esta aliança em sinal de do meu amor e da minha fidelidade..

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.



PRECES DOS FIÉIS

A oração universal encerra o Rito Sacramental do

matrimônio. As fórmulas apresentadas são expressões

da universalidade da oração, embora remetem ao

matrimônio ou à família. São orações e pedidos a

Deus pela família agora formada.



Ritos finais

Bênção nupcial

A Bênção Nupcial, é de grande importância, tendo em vista a sua

venerável tradição. Os esposos tendo se ajoelhado, toda a comunidade

permanecerá em profundo silêncio, enquanto o Ministro Sagrado

profere a oração de bênção nupcial.

O celebrante pede as bênçãos de Deus sobre o casal e sobre cada um

de noivos em particular, conforme fórmula própria da Igreja.



Bênção nupcial

A bênção tem caráter trinitário, manifestando primeiramente, o “memorial da

obra de Deus ao longo da história da salvação, com vistas à instituição do

matrimônio; evoca em seguida, a “bênção e a graça do Espírito Santo sobre os

esposos”, e por fim, a “mediação do Filho de Deus, Jesus Cristo, em favor dos

esposos”

Neste momento não se permite nem mesmo um fundo musical, preserve, portanto,

o silêncio sagrado. Benção final de despedida. É louvável que a celebração

termine com um canto apropriado.


