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• “A aliança matrimonial, pela qual o homem e
a mulher constituem entre si uma comunhão
para toda a vida, recebe da criação seu vigor e
sua força, bem como é levada a uma
dignidade mais alta em favor dos fieis” (RM 1);

• “O Matrimônio é constituído pelo pacto
conjugal, ou seja, o consentimento mútuo e
irrevogável, mediante o qual os cônjuges se
doam e recebem mutuamente” (RM 2);

Teologia

• “ A Sagrada Escritura começa pela criação do
homem e da mulher, à imagem e semelhança
de Deus (Gn 1,26-27), e termina com a visão
das ‘núpcias do Cordeiro’ (Ap 19, 9). Do
princípio ao fim, a Escritura fala do
matrimônio e do seu ‘mistério’, da sua
instituição e do sentido que Deus lhe deu, da
sua origem e da sua finalidade, das suas
diversas realizações ao longo da história da
salvação, das suas dificuldades nascidas do
pecado e da sua renovação ‘no Senhor’ (1 Cor
7,39), na Nova Aliança de Cristo e da Igreja (GS
48)” (CIC, 1602).

• “O livro do Gênesis apresenta o homem e a
mulher criados à imagem e semelhança de
Deus; no acolhimento recíproco, eles
reconhecem-se feitos um para o outro (Gn
1,24-31; 2,4b-25). Através da procriação, o
homem e a mulher são tornados
cooperadores de Deus no acolhimento e
transmissão da vida[...]. Na tradição bíblica, a
perspectiva da beleza do amor humano,
espelho do divino, desenvolve-se, sobretudo,
no Cântico dos Cânticos e nos profetas” (sínodo dos
bispos 2014, instrumentum laboris, n.1)

• “A íntima comunhão de vida e de amor, pela
qual o cônjuges ‘já não são dois, mas uma só
carne’ (Mt 19,6), foi estabelecida pelo Criador,
instruída com suas leis e dotada com sua
bênção, a única que não foi abolida nem pelo
castigo do pecado original” (RM 4);
• “O Cristo Senhor quis o Matrimônio
reconduzido à sua forma e santidade
primitivas, de tal modo que o que Deus uniu,
o homem não separe (Mt 19,6)” (RM 5);

• “E, ainda mais, elevou esse pacto conjugal
indissolúvel à dignidade de Sacramento para que
significasse mais claramente e exprimisse mais
facilmente a imagem da sua própria aliança com
a Igreja (GS 48)” (RM 5);
• “Com a sua presença levou a bênção e a alegria
às bodas de Caná...” (RM 6);
• “Pelo Sacramento do Matrimônio, os cônjuges
cristãos exprimem o mistério da unidade e do
amor fecundo entre Cristo e a Igreja e dele
participam” (RM 8);

• Da mesma maneira que Cristo entregou a sua
vida como prova de amor à sua amada, a
Igreja, o casal que se entrega mutuamente
participa deste mistério;
“São ambos como irmãos,
ambos muito unidos, sem
nenhuma separação nem
de espírito, nem da carne;
e, quando a carne é uma
só, um só também é o
espírito” (Tertuliano)

O mistério pascal que acontece no
Matrimônio
• “Na celebração do matrimônio, também se
entoa um cântico de vitória sobre a morte. É o
cântico do amor. É a celebração da união
amorosa de duas pessoas que, diante de Deus
e para toda a vida, celebram o seu amor [...]
As duas pessoas, na celebração de seu
casamento, celebram a força divina que é mais
forte que qualquer morte, celebram o mistério
pascal na sua forma mais direta, mais íntima e
mais intensa” (Renold Blank)

• “Situações de morte acontecem, e elas
acontecerão também até nos melhores dos
assim chamados matrimônios cristãos. Seria
ilusão e idealização não levar isto em conta
[...]”
• “No matrimônio a verdade do sacramento é o
amor que une um homem e uma mulher [...]
Quando assistimos ao consentimento mútuo
de duas pessoas movidas unicamente pelo
amor, estamos diante do sacramento do amor
de Deus para com o seu povo” (R. Blank)

História

• Ao contrário dos demais sacramentos, o
matrimônio não foi instituído por Cristo, pois já
existia entre os judeus e outros povos;
• O cristianismo apenas assumiu e trouxe para o
sacramento cristão aquilo que já existia
anteriormente, realizando-o, daí por diante, ‘em
nome do Senhor Jesus’;
• “Os cristãos não se distinguem dos outros
homens nem pelo país, nem pela língua e nem
pelos costumes: eles se casam como todos os
outros e geram filhos...” (carta a Diogneto, +150);

• Tanto os cristãos que vinham do judaísmo quanto
os que vinham do paganismo, seguiam os
costumes matrimoniais de suas regiões, evitando,
entretanto, o divórcio e a idolatria, como os
sacrifícios oferecidos aos deuses e os atos de
culto prestados na entrada da casa do marido;

• Tertuliano (séc. III) fala do anel que o esposo
enviava à esposa como compromisso de noivado,
além dos costumes romanos do beijo
matrimonial e do véu usado pela noiva, em sinal
de pertença ao esposo;

• De início, não havia nenhuma participação oficial
do clero nestas uniões. Elas se realizavam diante do
pai de família e eram confirmadas pela festa que se
seguia e que dava início à convivência;

• Pela metade do séc. IV, observa-se uma atividade
litúrgica do bispo nos matrimônios, que dava uma
bênção para a felicidade dos esposos;
• A partir do séc. XI, o matrimônio deixa de ser
celebrado nas casas e passa a ser celebrado diante
da fachada dos templos. A intenção era garantir
que a Igreja seria informada para poder garantir a
liceidade canônica do matrimônio;

• Concílio de Trento (séc. XVI) – maior
participação do presbítero na celebração, que
ocorre sempre no interior do templo;

• Concílio Vaticano II –
propõe uma reforma do
sacramento, destacando os
costumes locais, a relação do
sacramento com a Eucaristia
e a mútua dignidade dos
esposos (SC 77-78);

Rito

Ritual do Matrimônio
(2ª edição - 1993)
1. Celebração do Matrimônio dentro da
Missa;
2. Celebração do Matrimônio sem Missa;
3. Celebração do Matrimônio diante de
um assistente leigo;
4. Celebração do Matrimônio entre uma
pessoa católica e outra catecúmena ou
não-cristã;
5. Textos diversos
•

Apêndice (bênção de noivado, bodas,
rito adaptado do Matrimônio para o
Brasil)

Ministérios
• Os ministros do Matrimônio são os próprios
esposos;
• A Igreja participa com um ministro (ordenado ou
leigo) que testemunha o consentimento do casal
e invoca sobre eles a bênção divina;
• O sacramento diz respeito também a toda a
comunidade cristã (cf. RM 26);

Padrinhos...

Celebração do Matrimônio
• Ritos iniciais (entrada, acolhida, sinal-da-cruz,
saudação inicial)
“N. e N., a Igreja participa da vossa alegria e
vos recebe de coração [...] 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...” (RM, p.27)

• “Como o Matrimônio se destina ao
desenvolvimento e à santificação do povo de
Deus, a sua celebração apresenta uma índole
comunitária, que aconselha a participação da
comunidade paroquial, pelo menos de alguns
de seus membros” (RM 28);

• Principais elementos:
– Liturgia da Palavra;
– Consentimento dos nubentes;
– Bênção nupcial;
– Comunhão eucarística;

• Liturgia da Palavra – leituras,
aclamação, Evangelho e homilia;

salmo,

• Rito sacramental
– “Caros noivos, N. e N., viestes a esta igreja, para
que, na presença do sacerdote e da comunidade
cristã, a vossa decisão de contrair Matrimônio seja
marcada por Cristo como um sinal sagrado...”
(RM, p.31);
– Diálogo (interroga-os quanto à liberdade,
fidelidade e aceitação e educação dos filhos);

– Consentimento – “Eu, N., te recebo, N., por minha
esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitarte, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,
todos os dias da nossa vida.” (RM, p.32s)

– Aceitação do consentimento – “Deus confirme
este compromisso que manifestastes perante a
Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos!
Ninguém separe o que Deus uniu!” (RM, p.33);
– Bênção e entrega das alianças (sinal do amor e da
fidelidade);
– Oração dos fieis;

– [oração eucarística];
– Pai nosso;
– Bênção nupcial
– [ósculo nupcial];
– Comunhão eucarística;

• Ritos finais
– bênção final;

Bênção nupcial (RM, p.36s)
“Ó Deus todo-poderoso,
Vós criastes todas as coisas
E desde o princípio ordenastes o universo;
Criando o ser humano à vossa imagem,
Quisestes que a mulher fosse para o homem
Uma companheira inseparável,
De modo a já não serem dois,
Mas uma só carne.
Ensinando-nos assim a nunca separar
O que criastes na unidade...

... santificastes misteriosamente a união conjugal,
Desde o princípio,
A fim de prefigurar no vínculo nupcial
O mistério do Cristo e da Igreja.
Vós unis a mulher ao marido
E dais a esta união estabelecida desde o início
A única bênção que não foi abolida,
Nem pelo castigo do pecado original,
Nem pela condenação do dilúvio...

... Volvei o vosso olhar de bondade
sobre estes vossos filhos,
que, unidos pelo vínculo do Matrimônio,
esperam ser fortalecidos pela vossa bênção:
enviai sobre eles a graça do Espírito Santo
para que, impregnados da vossa caridade,
permaneçam fiéis na aliança conjugal.
O amor e a paz permaneçam no coração
da vossa filha N.
e ela busque o exemplo de santas mulheres,
exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras...

...Nela confie o seu marido;
e saiba honrá-la com a devida estima,
reconhecendo-a companheira
e co-herdeira da vida divina,
e amando-a com aquele amor
com que Cristo amou a sua Igreja.

Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos
permaneçam firmes na fé
e amem os vossos mandamentos;
que se conservem fiéis um ao outro
e sejam para todos um exemplo...

... Animados pela força do Evangelho,
sejam entre todos
verdadeiras testemunhas de Cristo.
(Sejam eles fecundos em filhos,
pais de comprovada virtude,
e possam ver os filhos de seus filhos).
Enfim, após uma vida longa e feliz,
alcancem o reino do céu
e o convívio dos santos.
Por Cristo, Nosso Senhor.
Amém.
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