
 

Prayer of the Wedding Sacrament
O criador no princípio macho e fêmea os fez. E disse Deus: ‘Portanto, deixará o homem pai e mãe e 
se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Por-

tanto, o que Deus juntou não o separe o homem. —Mateus 19:4-6

Símbolos da Cerimônia de Casamento
As Alianças de Casamento: Abençoar as alianças de casamento e apresentá-las à noiva e ao noivo é 

um símbolo do acordo selado entre eles, para que ‘eles se regozijem e cantem glória ao Senhor!’
As coroas: Depois de receberem as bençãos e de colocarem as alianças, a noiva e o noivo são coroa-
dos com as tiaras da glória e da dignidade. As tiaras simbolizam a benção dada à união pelo Senhor 

pela qual Ele os concede a graça de contribuir ao trabalho celestial; a Criação.

A Oração
Senhor Deus! Nós te rendemos graças por esse sacramento de casamento pelo qual Vós nos abençoaste.
Nós te pedimos, que nos dê a graça de viver esse casamento de modo sagrado e com responsabilidade.

Dê-nos a força e a paciência de navegar pela vida em espírito de solidariedade;
mesmo em hora de dificuldades e tribulações,

em dias de doença e dor,
mas também na felicidade e nos dias de glória.

Encha nosso lar com Sua paz.
Ensine-nos a criar uma família sólida e amorosa;

um modelo a ser seguido por todos, como a Família Sagrada de Nazaré.
Proteja nosso lar contra os ataques visíveis e invisíveis do mal.

Que Seus anjos estejam sempre conosco e entre nós,
para que possamos gozar da segurança, da paz e da felicidade do Espírito Santo.

Dê-nos Ó Senhor o Seu Amor.
Dê-nos o Seu Filho.

Dê-nos a força e a união do Seu Espírito Santo.
Conceda-nos o carinho de Vossa mãe, a Virgem Maria, Rainha do Universo,

e do seu marido escolhido, São José.
Conceda-nos  a proteção dos anjos da guarda

pela intercessão de todos os santos.
Fique conosco sempre e nos mantenha unidos sob Sua continua proteção,

Tu que és o Senhor Reis dos Céus,
o Espírito Onipresente da Verdade,

Tesouro das graças e doador de toda a vida.
Ó Senhor, venha até nós sempre, purifique-nos e salve nossas almas.

Amém!

 ‘Assim também, isto se aplica a você: ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher rever-
encie o marido. ‘ – Efésios 5:33
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