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RITOS INICIAIS
Pe. José: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
R. Ámen.
Pe. José: A graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a Comunhão do
Espírito Santo estejam sempre convosco.
R. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor
de Cristo.
Pe. José: Irmãos caríssimos, reunimo-nos com
alegria na casa do Senhor para participarmos
nesta celebração, acompanhando a Matilde e o
Matthias no dia em que se propõem constituir
o seu lar.

Pe. José: Deus todo-poderoso, concedei que os
Vossos servos, Matilde e Matthias, que hoje se
vão unir pelo sacramento do Matrimónio,
cresçam sempre na fé que professam, e
enriqueçam com os seus filhos a Santa Igreja.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito
Santo.
R. Ámen.

LITURGIA DA PALAVRA
1ª Leitura
Leitura do Livro Genesis (1, 26-28)
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 repteis 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
sobre a terra”.
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo
muito bom.

Palavra do Senhor.
R. Graças a Deus.
Salmo Responsorial
Salmo 127 (126, 1-4)
Refrão: Se o Senhor não edificar a casa, em
vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigiam as sentinelas.
É inútil levantar-vos antes da aurora
e trabalhar pela noite dentro
para comer o pão dum trabalho duro
porque Ele o dá aos seu amigos, até durante o
sono.

Os filhos são a bênção do Senhor;
O fruto das entranhas, uma recompensa;
Como flechas nas mão de um guerreiro,
Assim os filhos nascidos na juventude.
2ª Leitura
Leitura da primeira epistola de São João (3,
18-24)
Meus filhos: Não amemos com palavras e com
a língua, mas com obras e verdade. Deste
modo saberemos que somos de 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
do seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos
outros, como Ele nos mandou. Quem observa
os seu mandamentos permanece em Deus e
Deus nele e sabemos que permanece em nós
pelo espírito que nos concedeu.

Palavra do Senhor.
R. Graças a Deus.

Aleluia
Aleluia

Evangelho
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João (15, 12-16)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “É este o meu mandamento: que
vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amos do que aquele que
dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos,
se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos, porque o servo não
sabe o que faz o senhor; mas chamei-vos
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que
ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes: fui Eu que
vos escolhi e vos destinei, para vades e deis
fruto e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu
nome, Ele vo-lo concederá”.

Palavra da salvação.
R. Glória a Vós, Senhor.

RITO DO MATRIMÓNIO
Pe. José: Noivos caríssimos, viestes à casa do
Senhor para que o vosso propósito de contrair
Matrimónio seja marcado com o sagrado selo
de Deus, perante o ministro da Igreja e na
presença da vossa família e amigos e de toda a
comunidade cristã.
Cristo vai abençoar o vosso amor. Ele, que já
vos consagrou pelo santo Batismo, vai agora
dotar-vos e fortalecer-vos com a graça
especial de um novo sacramento para que
possam assumir o dever de mútua e perpétua
fidelidade e as demais obrigações do
Matrimónio.

Diante da Igreja, dizei-nos pois quais as vossas
disposições.
Diálogo antes do consentimento
Pe. José: Matilde e Matthias, viestes aqui para
celebrar o vosso Matrimónio.
É de vossa livre vontade e de todo o coração
que pretendeis fazê-lo?
Matilde e Matthias: É, sim.
Pe. José: Vós que seguis o caminho do
Matrimónio, estais decididos a amar-vos e
respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida?
Matilde e Matthias: Estou, sim.
Pe. José: Estais dispostos a receber
amorosamente os filhos como dom de Deus e

a educa-los segundo a lei de Cristo e da sua
Igreja?
Matilde e Matthias: Estou, sim.
Consentimento
Pe. José: 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.
Matthias: Eu, Matthias, recebo-te por minha
mulher, a ti, Matilde, 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.
Matilde: Eu, Matilde, recebo-te por meu
marido, a ti, Matthias, 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.
Pe. José: Confirme o Senhor, benignamente,
o consentimento que manifestastes perante a
sua Igreja, dignando-se a enriquecer-vos com
a Sua bênção. Não separe o homem o que
Deus uniu. Bendigamos ao Senhor!
R. Graças a Deus.
Bênção e entregas das alianças
Pe. José: Abençoai e santificai, Senhor, o
amor dos Vossos filhos Matilde e Matthias,
para que, entregando um ao outro estas
alianças em sinal de fidelidade, recordem
sempre o compromisso de amor que hoje
celebram um com o outro. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus
convosco, na unidade do Espírito Santo.

R. Ámen.
Matthias: Matilde, recebe esta aliança como
sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Matilde: Matthias, recebe esta aliança como
sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Troca das alianças
Celebremos o Senhor que dá vida
Oração universal
Pe. José: Irmãs e irmãos: Acompanhemos com
as nossas orações esta nova família, para que
o amor da Matilde e do Matthias e de todas as
famílias no mundo cresça cada vez mais,
dizendo com alegria: Ouvi-nos Senhor.

1. Pela Santa Igreja Católica, para que saiba
acolher com amor e misericórdia todos os que
a procuram. Pedimos especialmente pelo Papa
Francisco, para que continue a ser exemplo de
humildade e simplicidade na vida de cada um
de nós. Com Maria, oremos ao Senhor.
2. Pedimos-te Senhor, por todos os que põem
a sua vida ao serviço de Deus, em especial
pelo Pe. José, para que seja sempre exemplo
de Jesus vivo na terra. Rezamos, também, pelo
Lourenço, para que continue a seguir, com
fidelidade, o caminho que Deus desenhou para
a sua vida. Com Maria, oremos ao Senhor.
3. Pedimos-te Senhor, por todos os que já
partiram e de quem tantas saudades sentimos,
em especial pelo avô Henrique, o avô Sérgio,
pelo avô João, pelo Grosspapa, a Jenny, o
Samuel e a tia Veneranda, para que lá do céu

intercedam por todos nós. Com Maria, oremos
ao Senhor.
4. Por todas as famílias, para que sejam
sempre fonte de amor e generosidade. Com
Maria, oremos ao Senhor.
5. Por todas as pessoas que não puderam estar
hoje aqui presentes, em especial pela
Grossmama. Com Maria, oremos ao Senhor.
6. Rezamos pela nova família da Matilde e do
Matthias, que hoje recebe do Céu a Graça que
os une para a eternidade. Para que se
suportem mutuamente no amor, na paciência,
no perdão e na confiança, seguindo sempre o
exemplo da Sagrada Família. Com Maria,
oremos ao Senhor.
7. Por todos os amigos da Matilde e do
Matthias, em especial pelas suas madrinhas e
padrinhos, para que os ajudem a crescer, não

só a dois, mas voltados para Deus e para os
outros. Com Maria, oremos ao Senhor.
8. Por todas as pessoas afetadas pelo Covid19, em especial por todas aquelas que foram
levadas pela morte e cujas famílias ficaram
abaladas, para que encontrem consolo no
Sagrado Coração de Jesus. Com Maria, oremos
ao Senhor.
9. Por todos aqueles sem emprego e todos
noivos que se viram obrigados a adiar o seu
casamento por causa do Covid-19, para que
não desanimem e encontrem em Deus
reconforto e esperança para superarem a
situação em que se encontram. Com Maria,
oremos ao Senhor.

Pe. José: Enviai benignamente, Senhor, sobre
a Matilde e o Matthias o espírito da vossa
caridade, para que se tornem um só coração e
uma só alma e nada separe o que Vós unistes
e cumulastes com a vossa bênção.
Por Cristo nosso Senhor.
R. Ámen.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Ofertório
Naquela noite
Pe. José: Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que
Vos apresentamos, para que seja abençoado
este Matrimónio, Vós que sois o autor de tão
grande sacramento, sede também a sua
providência e proteção. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo.
R. Ámen.
Pe. José: 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. Na
Vossa bondade criastes o género humano e o
elevaste a tão grande dignidade que, na união

nupcial do homem e da mulher, imprimistes a
imagem viva do Vosso amor. Por amor lhes
destes a existência e os chameis
incessantemente à lei do amor, para que se
tornem participantes do Vosso amor eterno e,
neste mistério admirável, o sacramento que
consagra o amor humano seja sinal e penhor
do Vosso amor divino. Por isso, com os Anjos
e todos os Santos, proclamamos a Vossa
glória, cantando numa só voz:
Santo
Sanctus Umbaya
Pe. José: 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, abençoou-o, 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, abençoou-o e 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.
Pe. José: Mistério da fé.

R. Anunciamos, Senhor, a Vossa morte,
proclamamos a Vossa ressurreição. Vinde,
Senhor Jesus.
Pe. José: Celebrando agora, Senhor, o
memorial da morte e ressurreição do Vosso
Filho, nós Vos oferecemos o pão da vida
eterna 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 Espirito santo num só
corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da Vossa Igreja dispersa
por toda a terra e tornai-a perfeita na
caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Bispo José, e todos aqueles que estão
ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos Senhor, destes novos esposo,
Matilde e Matthias, que unistes no Santo
Matrimónio, e concede-lhe os filhos que
esperam da Vossa bondade e a alegria de uma
vida longa e feliz.
Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos
irmãos que adormeceram na esperança da
ressurreição, e de todos aqueles que na Vossa
misericórdia partiram deste Mundo: admiti-os
a todos na Luz da Vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos
a graça de participar na Vida Eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, os bemaventurados Apóstolos, e todos os Santos que
desde o princípio do Mundo, viveram na Vossa
amizade, para cantarmos os Vosso louvores,
por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, com
Cristo, em Cristo, a Vós Deus Pai TodoPoderosos, na unidade do Espirito Santo, toda
a honra e toda a glória, agora e para sempre.

R. Ámen.
Pe. José: Num só coração e numa só alma,
ousamos dizer como o Senhor nos ensinou:
Pai Nosso (…)
Bênção dos Noivos
Pe. José: Irmãos, imploremos a bênção de
Deus sobre estes esposos, para que, unidos em
Cristo pelo vínculo santo do Matrimónio e
pela comunhão do Corpo e Sangue do Senhor,
formem um só coração e uma só alma.
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.

Seja a vossa serva Matilde 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
Matilde e Matthias 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, dêm 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.
R. Ámen.
Pe. José: A Paz do Senhor esteja sempre
convosco.
R. O amor de Cristo nos uniu.
Pe. José: Saudai-vos na Paz de Cristo.
Cordeiro de Deus
Angus Dei (Pie Jesu)
Pe. José: Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo.
R. Senhor, eu não sou digno de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei
salvo

Comunhão
Cristo em mim

Ação de Graças
Estás dentro de mi

Pe. José: Oremos. Por este sacrifício de
salvação, acompanhai, Senhor, com a vossa
providência a nova família por Vós instituída e
fazei que estes vossos servos, Matilde e
Matthias, unidos pelo vínculo santo e
alimentados pelo mesmo pão e o mesmo
cálice, vivam sempre na harmonia perfeita do
vosso amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.
R. Ámen.

Consagração a Nossa Senhora
Maria Luz de Esperanza

BENÇÃO FINAL
Pe. José: O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.
Pe. José: Deus Pai vos conserve unidos no
amor, para que habite em vós e permaneça
sempre em vossa casa a paz de Cristo.
R. Ámen.
Pe. José: Sede abençoados nos filhos,
ajudados pelos amigos, e vivei com todos em
verdadeira paz.
R. Ámen.

Pe. José: 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.
R. Ámen.
Pe. José: E a vós todos, aqui presentes, vos
abençoe Deus Pai todo-poderoso, Pai, Filho e
Espírito Santo.
R. Ámen.
Pe. José: Ide em paz e que o Senhor vos
acompanhe.
R. Graças a Deus.

Cântico de Saída
Siyahamba

Muito obrigado ao nosso querido coro:
Mafalda Oliveira Martins
Madalena Bastos
António Andrade e Sousa
Vera Salema
Francisco Marques
Rita Vaz Guedes
Pedro Bastos
Henrique Bastos

