
SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO 
 
O Matrimônio é o amor. Ninguém consegue viver sem a presença e a 

amizade de outras pessoas. Ninguém está sozinho. No casamento, essa amizade é 
repartida entre o marido e a mulher: é repartida entre o casal e os filhos, e com a 
comunidade onde vivem. O mais difícil do amor é permanecer firme nele. Só Deus 
mesmo é capaz de ser, sem defeito, fiel e amoroso. Quando o casal é fiel no amor, é 
um grande sinal de Deus. Deus está presente no amor do casal. Quem acredita 
nisso pode casar na Igreja. ‘A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher 
constituem entre si uma comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural 
ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole, e foi elevada, entre os 
batizados, a dignidade de sacramento por Cristo Senhor.’  
 

Deus nos fez para a felicidade, não nascemos para viver sozinho, mas sim com uma 
companhia. O Pai quando criou o homem, deu a ele uma companhia: Eva. Deus 
também acrescentou: ‘Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à 
sua mulher; e já não são mais que uma só carne’ (Gn 2, 24). 

Esse ato de se juntar com o sexo oposto para juntos viverem em uma só carne é o 
próprio Sacramento do Matrimônio. Este é um Sacramento de Serviço (junto 
com a Ordem), através dele nos unimos ao sexo oposto para juntos 
construirmos uma família. O matrimônio é uma doação total ao outro e a Deus, 
somos chamados a construir uma família cristã, com pensamentos retos e morais. 

Hoje, o Maligno vem se apoderando deste Sacramento como se fosse algo qualquer, 
ele usa do casal como forma de destruir, eliminar, desconcertar o convívio familiar. 
São muitos os casamentos feitos na Igreja Católica que possui objetivos contrários 
a conduta cristã, ou seja, muitos são os casais que vão para o altar com desejos 
carnais e com o seguinte pensamento: ‘Se não der certo, nos separamos’. 

Muitos falam como é difícil aceitar o Sacramento da Ordem, ou seja, pensam que 
ser sacerdote é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Só que tanto a Ordem 
como o Matrimônio são Sacramentos de Serviço, que necessitam da doação 
total dos que receberam o Sacramento. A missão do sacerdote é direcionar o 
povo ao caminho de Deus. A missão do casal é direcionar a família ao caminho da 
Santidade e do Amor Fraterno. Não podemos deixar de lembrar que é através do 
Sacramento do Matrimônio que nasce as vocações sacerdotais, vindas da educação 
que os familiares deram ao vocacionado. Podemos chegar então à conclusão que 

o Sacramento do Matrimônio é uma vocação, devemos estar preparados para 
direcionar e educar filhos e Filhos de Deus no caminho da Santidade. 

A grande prova da falta de preparo de muitos casais nos dias de hoje, são os 
inúmeros casamentos que não dão certo. O divórcio é força do maligno, foi criado 
para separar a união que Deus criou entre dois de seus Filhos. 

Podemos então chegar a conclusão que o Sacramento do Matrimônio é uma 
das grandes obras divinas, que foi criado para o Amor Familiar. A Família é o 

grande investimento que Deus criou, é através dela que se educa cidadãos 
retos procurando a imitação de Cristo Jesus. 

A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma 
comunhão da vida toda, ordenada ao bem dos cônjuges e à geração e educação dos 
filhos, foi elevada, entre os que são batizados, à dignidade de sacramento, por 
Cristo Senhor. 
 
Diz Jesus em Mt 19,6: "De modo que já não são dois, mas uma só carne". Isso mostra 
uma unidade profunda de duas vidas, confirmadas pelo pacto conjugal, ou seja, o 
consentimento pessoal irrevogável. 
 
O sacramento do Matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja.  
 
Concede aos esposos a graça de se amarem com o mesmo amor com que Cristo 
amou a sua Igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos 
esposos, consolida sua unidade indissolúvel e os santifica no caminho da vida 
eterna. Se os cônjuges separam-se, divorciam-se, separam algo que Deus uniu. O 
novo casamento dos divorciados ainda em vida do legítimo cônjuge contraria o 
desígnio e a lei de Deus, que Cristo nos ensinou. Eles não estão separados da Igreja, 
mas não têm acesso à comunhão eucarística. Levarão vida cristã principalmente 
educando seus filhos na fé. 
 
O lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, 
o lar é chamado, com toda razão, de "Igreja doméstica", comunidade de graça e de 
oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã. 
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REQUISITOS PARA TRAMITAR O PROCESO DE CASAMENTO  

 Certidão de batismo dos noivos. Podem solicitá-la na freguesia onde foram 
batizados. 

 Certidão do CRISMA. Solicitá-la na Paróquia onde foi batizado/crismado. 
No caso que não teham ainda o crisma feito, a Missão oferece a 
possibilidade de se prepararem frequentando o curso organizado na nossa 
Missão de Berna.  Domingos das 09h15-12h00. 

 SOLICITAMOS AGENDAR DE IMEDIATO. 

 Copia do Certificado de Matrimônio Cívil 

 No caso dos noivos ainda não estarem casados civilmente no momento de 
abrir o DOSSIER, recomenda-se contactar a sua Embaixada e solicilitar as 
informações necessárias. 

 Copias das vossas IDENTIDADES: Pass-Permit-outros documentos oficiais. 

 No caso de ser o noivo ou a noiva de uma outra religião e cultura precisa-
se além destes documentos uns outros. CONSULTAR COM O MISSIONÁRIO. 

 Os noivos devem participar no CURSO DE NOIVOS organizado pela Missão 
de Berna. Recomenda-se agendar com antecedência: Escritório/Büro da 
Missão telefone: 031.533.54.40 e-mail: mclportuguesa@kathbern.ch 

 Todos os documentos anteriormente referidos devem ser solicitados 
dentro de um prazo não maior aos 6 meses como princípio de validade. 
NÂO ACEITAMOS DOCUMENTOS COM OUTRAS DATAS.  

 No primeiro momento os noivos devem contactar diretamente ao 
missionário para marcar uma data com a finalidade de organizar o 
DOSSIER-DOCUMENTOS-DATAS DO CURSOS-ETC. 

 No segundo momento quando os noivos tenham os  documentos  devem 
marcar uma segunda data para PREENCHER O FORMULÁRIO OFICIAL.                 
(a Missão fornece). Este trámite é de índole privado.  

    

   LUGAR DO CURSO 

 MISSÃO CATÓLICA DE LÍNGUA PORTUGUESA BE-SO                      

ZÄHRINGERSTRASSE, 25/3012 BERNA.  
 

 PROGRAMA DO DIA: 
 PRIMERA PARTE: 09H00 -10H15 
  PAUSA CAFÉ 10H15 -10H30. 
 SEGUNDA PARTE: 10H30-12H15 

 
NO MESMO DIA ENTREGAMOS O ATESTADO VÁLIDO 

PARA O CASAMENTO. 
 
 
MISSIONÁRIOS RESPONSAVÉIS DA MISSÃO  
PE. OSCAR GIL, C.S. E-MAIL: oscar.gil@kathbern.ch  
Telefone: 079.860.20.08 / 031 533 54 41 
 
PE. PEDRO GRANZOTTO, C.S. E-MAIL: 
pedro.granzotto@kathbern.ch 
Telefone: 
 
SECRETÁRIA: DENISE GILGEN 
E-MAIL: denise.gilgen@kathbern.ch  
ESCRITÓRIO-BÜRO: mclportuguesa@kathbern.ch  
 
TELEFONE DO ESCRITÓRIO: 031.533.54.40 


