
 
PARÓQUIA RAINHA DOS APÓSTOLOS - CASCAVEL 

 
 
CELEBRAÇÃO MATRIMONIAL DE ............. e................. 
 
Acolhida – comentarista 
Boa noite, sejam todos bem vindos à casa do Pai. É com muita alegria que estamos reunidos 
para celebrar o matrimônio de ........... e ............ O casamento é o sacramento que celebra o 
amor. O amor que une este casal a um mesmo ideal: o de dedicar-se um ao outro através do 
compromisso de amizade, respeito, companheirismo e fidelidade. Estamos aqui para 
testemunhar que o amor e presente é Deus se manifestando de forma humana e concreta. 
 
Entrada dos Pais  
Em nossas vidas, podemos contar com o mais sublime amor, amor este que vem da família, e 
neste momento vamos receber os pais dos noivos que com muito amor e carinho criaram seus 
filhos, que hoje buscam formar uma nova família. Recebemos agora os pais dos noivos. 
 
Música 
 
Entrada das Testemunhas 
Diz o poeta: “... amigos são testemunhas vivas de nossas vidas”. São fragmentos de nossa 
história. E tem irmãos que são, são anjos que Deus enviou para dividirem conosco cada 
momento de nossas vidas. Dessa forma ....... e ......... escolheram carinhosamente algumas 
pessoas para serem testemunhas de seu amor. Recebamos agora as testemunhas. 
 
Música 
 
Entrada do Noivo  
O senhor disse “Não e bom que o homem esteja só”, então lhe deu uma companheira. Por isso 
ele deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne e um só 
coração. Recebemos o noivo acompanhado de sua mãe. 
 
Música 
 
Entrada da Florista(não é obrigatório, mas opcional) 
As rosas estão a nossa volta para embelezar e perfumar os nossos caminhos, as flores estão 
presentes nos principais momentos da nossa vida, substituem gestos, palavras e ações, seus 
efeitos nunca murcham. Neste momento vamos receber a florista. 
 
Música 
 
Entrada da Noiva 
........... e ......... se encontraram, se olharam e iniciaram um sonho cheio de esperança e amor. 
Os dias passaram e hoje o jovem casal confirma sua escolha consciente de se tornarem marido 
e mulher. Assim, iniciam uma nova família, alicerçada no amor e na confiança. Neste 
momento vamos receber a noiva acompanhada de seu pai. 
 
Música 
 
 
Ritos Iniciais 
Pe.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Todos: Amém! 
 



Padre: ............ e ............, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim 
como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis 
firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta 
felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por toda a vida e vos conceda 
muitas graças, segundo o vosso coração, e realize todas as vossas aspirações.  
 
Todos: Amém. 
 
Padre: Ó Deus, que desde o princípio santificastes misteriosamente a união conjugal para 
prefigurar no casamento o mistério do Cristo e da Igreja, daí a ....... e ........ realizar em sua 
vida esta grande sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém. 
 
Liturgia da Palavra 
 
Comentarista: A palavra de Deus nos mostra o grande amor que Deus sempre teve para com 
todos, colocando-se como a base sobre o qual edificamos nossa vida. De modo especial entre 
aqueles que se propõem a viver juntos, mediante o compromisso matrimonial. 
 
Leitura do Livro do Gênesis – Deus Criou homem e mulher – Gn 1,26-28.31ª 
Leitura do Livro do Gênesis – E eles serão uma só carne – Gn 2,18-24 
Leitura do Livro dos Provérbios – A mulher que teme ao Senhor, esta sim, merece louvor 
Pr 31,10-13.19-20.30-31 
Leitura do Livro de Tobias – Que cheguemos juntos, a uma idade avançada – Tb 8,4b-8 
Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios – A caridade crê tudo, espera tudo, 
desculpa tudo – 1Cor 13,4-13 
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios – Este mistério é grande, e eu o interpreto em 
relação a Cristo e à Igreja – Ef 5,2ª.21-33 
Leitura da carta aos Hebreus – O matrimônio seja honrado por todos – Hb 13,1-4ª.5-6b 
Leitura da Primeira carta de São João – Deus é amor – 1Jo 4,7-12 
 
Palavra do Senhor. 
 
Todos: Graças a Deus 

 
Salmo 
*as letras significam as frases* 
Sl 32(33), 12.18.20-21.22 
Sl 127(128), 1-2.3.4-5ac e 6ª 
Sl 144(145), 8-9.10 e 15.17-18 
 
 
 
Evangelho 
Comentarista: No evangelho, Jesus nos diz que devemos viver e agir de acordo com a justiça 
do Reino de Deus. Quem quer construir uma família precisa se estruturar com a solidez que 
vem do amor de Deus. Em pé aclamemos o Santo Evangelho. 
 
Música  
 
Padre: O Senhor esteja convosco! 
Todos: Ele está no meio de nós! 
 
Padre: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo............ 



 
Mateus 19,3-6 – O que Deus uniu, o homem não separe. 
João 15,12-16 – Este é meu mandamento: Amai-vos uns aos outros. 
Mateus 7,21.24-29 – construiu sua casa sobre a rocha. 
João 15,9-12 – Permanecei no meu amor. 
 
Palavra do Senhor! 
 
Todos: Glória a vós Senhor 
 
Homilia 
 
Ritos sacramentais do matrimônio 
 
Padre: Caros noivos ............ e ..........., viestes a esta igreja, para que, na presença do sacerdote 
e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com 
um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo 
consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do 
matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os 
deveres do matrimônio.  
 
Padre: .......... e ........, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto 
perante a Igreja: E de livre e espontânea vontade que o fazeis? 
 
Noivos: Sim!  
 
Padre: Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a 
vida que o prometeis? 
 
Noivos: Sim! 
 
Padre: Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei 
de Cristo e da Igreja? 
 
 Noivos: Sim! 
 
Consentimento 
 
Padre: Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, 
diante de Deus e de sua Igreja, aqui reunida, dai um ao outro a mão direita.  
NOIVO: Eu ......, te recebo, .......,  por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-
te  na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. 
 
NOIVA: Eu ........, te recebo, ......., por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te 
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. 
 
Aceitação do Consentimento  
 
Padre: Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre 
vós as suas bênçãos! Ninguém separe o que Deus uniu!  
 
TODOS: Graças a Deus. 
 
 
Bênção e entrega das alianças 
 



Comentarista: As alianças, simbolizam o compromisso de duas vidas, um sinal do amor que 
os une para sempre. Olhando para mão esquerda, vão lembrar sempre do juramento que 
fizeram um ao outro, diante de Deus. Recebamos as alianças.  
 
Padre: O Deus, que fizestes aliança conosco, abençoai as alianças de .......... e ..............., para 
que estes vossos filhos permaneçam fiéis um ao outro e amem-se mutuamente em vossa paz. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
 
Noivo 
.........., receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do 
Filho e do Espirito Santo. 
 
Noiva 
..........., receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do 
Filho e do Espirito Santo. 
 
 
Oração dos Fiéis 
 
Padre: Irmãos e irmãs em Cristo, acompanhemos com as nossas preces esta nova família, para 
que o amor mútuo destes esposos cresça cada dia mais, e proteja Deus a todas as famílias. 
 
Preces 
 
Para que estes nossos irmãos ..... e ....., agora santamente unidos em matrimônio, possam 
gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. 
 
Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
Para, ...... e ........., para que o Senhor os conceda um amor fiel, de respeito, nos momentos de 
alegria e de dor e que o ambiente familiar seja aquecido pela fé, rezemos ao Senhor. 
 
Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
Pelos pais de ..... e ....., que souberam educar seus filhos para o amor, para o serviço e para a 
responsabilidade, a fim de que possam sentir sempre as alegrias que provêm da família, 
rezemos ao Senhor  
 
Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
Por todas as famílias aqui presentes, para que sejam verdadeiras comunidades de amor e vida, 
sinais vivos da comunhão de pessoas que existem em Deus, rezemos ao Senhor. 
 
Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
Pelos jovens que se preparam para o casamento, e por todos os que Deus chama a um outro 
estado de vida, rezemos ao Senhor. 
 
Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
Por seus pais, parentes e amigos e por todos os que ajudaram neste casamento, rezemos ao 
Senhor. 
 
Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
 



Bênção nupcial 
 
Padre: Pai santo, criador do universo, vós fizestes o homem e a mulher à vossa imagem e 
quisestes cobrir de bênçãos a sua união; nós vos pedimos por estes vossos servos, que hoje se 
unem pelo sacramento do matrimônio. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa 
...... e sobre ........, seu companheiro de vida. Que a força do vosso Espírito inflame, do alto, o 
seus corações. Assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, (adornem de filhos o seu 
lar, enriqueçam a Igreja), sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louvem e na tristeza vos 
procurem, sintam sem seus trabalhos vossa assistência, e nas aflições vosso consolo. Que eles 
celebrem com seus irmãos e irmãs a sagrada liturgia e dêem ao mundo ao testemunho do 
vosso amor. 
Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os cercam, chegar ao reino 
dos céu. Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém. 
 
Preparação para a comunhão dos noivos. 
 
Todos: Pai Nosso...... 
 
Padre: Felizes os convidados para a ceia do senhor. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo. 
 
Todos: Senhor, eu não sou digno... 
 
Canto de Comunhão – 
 
Padre: Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que ...... e ......, unidos em 
matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 
Bênção final 
 
Padre: O Senhor esteja conosco. 
 
Todos: Ele esta no meio de nós. 
 
Padre: Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em 
vós e permaneça sempre na vossa casa. 
 
Todos: Amém. 
 
Padre: Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. 
 
Todos: Amém. 
 
Padre: Sede no mundo um sinal do amor de Deus, abri vossa porta aos pobres e infelizes, que 
um dia vos receberão, agradecidos, na casa do Pai. 
 
Todos: Amém. 
 
E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. 
 
Todos: Amém. 
 


