CELEBRAÇÃO
DE BODAS MATRIMONIAIS

Prelúdio e processional
Estando a congregação de pé o casal entrará acompanhado dos
filhos

ACOLHIMENTO
1 Saudação
Irmãos e irmãs, rejubilem os nossos corações, no dia
de hoje, porque estamos perante um casal que, unido
pelos laços do matrimónio, celebra o seu (vigésimo
quinto / quinquagésimo / septuagésimo quinto)
aniversário de vida conjugal. Há …anos N e N,
prestavam juramento solene perante as autoridades
civis e eclesiásticas de que viveriam no estado de
matrimónio, reconhecendo os deveres e privilégios
de cada um, respeitando-se mutuamente, e que tudo
fariam para a felicidade de ambos e para a grandeza
do lar.
Passados estes …anos ei-los diante de Deus,
agradecidos pelas experiências positivas alcançadas,
e também enriquecidos pelas experiências menos
agradáveis, que serviram para fortalecer os laços do
amor que os uniu até ao dia de hoje. Agradeçamos
essa grande bênção de Deus, conferida a N e N, e,
reverentemente, diante do Eterno Criador, elevemos
a nossa prece de gratidão.
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2 Oração
Eterno Deus, Criador e conservador de todo o género
humano, fonte de todo o bem e verdade, nós te
agradecemos pelo cuidado com que cercas a todos
que te amam. Especialmente nós te bendizemos pela
vida deste casal que, diante de Ti e do Teu povo, renova
os votos de matrimónio feitos há …anos atrás. Que a
Tua graça, Senhor, possa acompanhá-los a fim de que,
junto dos seus familiares e amigos, desfrutem da
plenitude do viver. Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Amém.
3 Hino
adequada ao momento.

MINISTÉRIO DA PALAVRA
1 Antigo Testamento
Salmo 128
2 Novo Testamento
1 Coríntios 13
3 Alocução
4 Hino
adequada ao momento.
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RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO
1 Intenção de Renovação
O casal e a Congregação permanecem de pé, e o Ministro dirige-se
ao casal:

Amados, viestes aqui para agradecer a Deus a bênção
do convívio conjugal e os frutos da vossa união.
Confirmais, diante de Deus e da comunidade aqui
reunida, o compromisso que firmastes no vosso
casamento?
Sim, com o auxílio de Deus.
Desejais renovar a vossa aliança e tudo fazer para que
o vosso lar continue a ser um sinal de esperança e
testemunho para o mundo?
Assim o faremos, com a graça de Deus.
2 Bênção e entrega das Alianças
O Celebrante tomando as alianças, eleva-as e dedicando-as a Deus
diz:

Senhor Deus, que criaste e santificaste o amor
humano, concede que estas alianças expressem a
continuidade do amor deste casal. Une-os ainda mais
um ao outro e a Ti, para que sejam motivo de alegria
para os seus queridos, uma bênção para a Igreja e
estímulo para toda a comunidade. Em nome de Cristo
Jesus.
Amém.
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O esposo colocando o anel no dedo anular da esposa diz:

N com este anel reafirmo a minha aliança contigo,
selada há …anos, pelos laços do matrimónio, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Esposa colocando o anel no dedo anular do esposo diz:

N com este anel reafirmo a minha aliança contigo,
selada há …anos, pelos laços do matrimónio, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3 Bênção
O casal ajoelha-se e o ministro evocando a bênção de Deus diz:

Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vos abençoe,
conserve e guarde, e o Senhor continue a olhar
favoravelmente sobre o vosso lar, estreitando os vossos
corações, e de tal maneira vos encha da sua graça e
bênção que, vivendo unidos no Senhor, vos seja
concedida bem-aventurança eterna, em Jesus Cristo,
nosso Senhor.
Amém.
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DESPEDIDA
1 Hino
adequada ao momento.

2 Oração de Acção de Graças
3 Bênção Apostólica
A paz de Deus, que excede toda a compreensão,
guarde os vossos corações e entendimentos no
conhecimento e amor de Deus, e de seu Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor:
E a bênção de Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito
Santo, seja convosco e convosco permaneça
eternamente.
Amém.
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