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BÊNÇÃO NUPCIAL 
 
1.  
Oremos ao Senhor por estes esposos, 
que hoje celebram o seu matrimónio, junto do altar, 
para que (fortalecidos pela comunhão 
do Corpo e Sangue de Cristo,) 
vivam sempre unidos em amor fiel e santo. 
Todos oram em silêncio durante alguns momentos. 
 
Pai santo, 
que formastes o homem à vossa imagem, 
homem e mulher os criastes, 
para que, unidos no corpo e no espírito, 
cumpram a sua missão no mundo; 
Pai santo, 
que, para revelar o desígnio do vosso amor, 
quisestes significar, no mútuo amor entre os esposos, 
a aliança que firmastes com o vosso povo, 
e, chegada a plenitude da nova aliança, 
manifestais, na união conjugal dos vossos fiéis, 
o mistério nupcial de Cristo e da Igreja: 
Estendei sobre estes vossos servos N. e N. 
a vossa mão protectora 
e derramai em seus corações a virtude do Espírito Santo. 
Fazei, Senhor, que, na sua união sacramental, 
comuniquem entre si os dons do vosso amor, 
sejam um para o outro o sinal da vossa presença, 
e formem um só coração e uma só alma. 
Concedei também, Senhor, 
que possam sustentar com o seu trabalho a casa que edificam 
(e preparar os seus filhos para a vossa família celeste, 
formando-os na lei do Evangelho). 
Abençoai a vossa serva N., 
para que desempenhe dignamente 
a sua missão de esposa (e mãe), 
fomente o amor casto e santo em sua casa 
e a ilumine com a sua graça e afabilidade. 
Abençoai também, Senhor, o vosso servo N., 
para que desempenhe dignamente a sua missão 
de esposo fiel (e pai providente). 
Concedei, Pai santo, a estes novos esposos, 
(que hoje participam da vossa mesa,) 
a alegria de participarem um dia no banquete celeste. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
R. Amen. 
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2.  
Invoquemos, irmãos, para estes esposos, a bênção de Deus, 
para que Ele acompanhe com a sua protecção 
aqueles que uniu pelo sacramento do Matrimónio. 
Todos oram em silêncio durante uns momentos. 
 
Pai Santo, criador do universo, 
que formastes o homem e a mulher à vossa imagem 
e quisestes abençoar a família por eles formada, 
humildemente Vos suplicamos por estes vossos servos 
que hoje se unem pelo sacramento do Matrimónio. 
Desça, Senhor, sobre esta esposa N. e seu marido N. 
a abundância das vossas bênçãos, 
e a virtude do Espírito Santo inflame os seus corações, 
para que, no dom recíproco do seu amor, 
alegrem com seus filhos a família e a Igreja. 
Eles Vos louvem, Senhor, na alegria 
e Vos procurem na tristeza; 
no trabalho sintam a vossa ajuda 
e nas dificuldades a vossa consolação; 
rezem na assembleia cristã 
e sejam vossas testemunhas no mundo; 
e, depois de uma vida longa e feliz, 
alcancem, com todos estes seus amigos, 
a felicidade do reino dos Céus. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
R. Amen. 
 


