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Apresentação
Aos senhores Padres e Diáconos,
Aos Leigos e Leigas engajadas,
A todas as Comunidades, paroquiais e locais,
Às Pastorais e Movimentos, especialmente aos que se dedicam
à acolhida dos noivos e noivas e acompanhamento às famílias
E a todos os ﬁéis que buscam seguir os passos de Jesus Cristo
PAZ E BEM!

D

epois de um longo caminho de estudos, debates e
reﬂexões, caminho este perpassado pelo espírito
sinodal, como deseja a Mãe Igreja, apresentamos à
nossa Igreja Particular de Ribeirão Preto as Normas Pastorais para o
Sacramento do Matrimônio.
Nossa primeira palavra, ao apresentar estas normas que
deverão regular e salvaguardar a dignidade e santidade da celebração
do Sacramento do Matrimônio dirige-se aos noivos cristãos que,
movidos pela fé que da Igreja receberam no Batismo e tendo sido
educados nesta mesma fé pelos seus pais e padrinhos, buscam
nossas Paróquias, para receberem o sacramento do matrimônio.
Queremos acolhê-los com carinho e amor, ajudando-os no caminho de
discernimento.
Também desejamos acolher e agradecer a todos e todas que se
dedicam ao belo trabalho de acolhida, acompanhamento e
evangelização dos casais de noivos que querem abraçar este
Sacramento: o trabalho e empenho de vocês, especialmente através
da Catequese Matrimonial que aplicam, certamente estão gerando
muitos e belos frutos para nossas famílias e comunidades. Deus os
fortaleça cada vez mais nesta caminhada.
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Estas Normas Pastorais são um rico instrumento que devem
acompanhar e instruir a todos nesta árdua, mas importante e
necessária tarefa que desempenham.
Desejamos que elas sejam acolhidas com generosidade e nos
ajudem cada vez mais a servir melhor a Jesus Cristo, Sua Palavra

e sua Santa Igreja.
Que a Virgem Mãe de Deus e seu casto esposo, São José,
intercedam por nós e por nossos trabalhos e famílias!

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2019

Pe. Luis Gustavo Tenan Benzi
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
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Normas Pastorais para o
Sacramento do MATRIMÔNIO
Arquidiocese de Ribeirão Preto
I – Santidade do Matrimônio
001. O futuro da humanidade passa pela família (São João Paulo II). “O
bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja” (Amoris
Laetitia {AL}, 31)
002. “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
ﬁéis, uma vez que se inclui entre os Sacramentos da Igreja. (...) Como o
Matrimônio se destina ao desenvolvimento e à santidade do povo de
Deus, a sua celebração apresenta uma índole comunitária, que
aconselha a participação da comunidade paroquial, pelo menos de
alguns membros” (Introdução do Ritual do Matrimônio, n. 1 e 28).
003. Por sua própria natureza, o Matrimônio é santo. “O Matrimônio é
um sinal precioso porque 'quando um homem e uma mulher celebram o
Sacramento do Matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-Se neles,
imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu
amor. O Matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós'” (AL, 121).
004. A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem
entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural ordenado ao
bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados foi
por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento (cân. 1.055 §1).
005. As propriedades essenciais do Matrimônio são a unidade e a
indissolubilidade que, no Matrimônio cristão, recebem ﬁrmeza especial
em virtude do Sacramento (cân. 1.056).
006. É o consentimento das partes legitimamente manifestado entre
as pessoas juridicamente hábeis que faz o Matrimônio.
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O consentimento matrimonial é o ato de vontade livre pelo qual
um homem e uma mulher, por aliança irrevogável, se entregam e se
recebem mutuamente para constituir o Matrimônio (cân. 1.057, § 1 e 2).
007. A natureza Sacramental do Matrimônio não é um acréscimo
artiﬁcial à instituição natural.
“A Igreja considera a família como Igreja doméstica e comunidade
evangelizadora (cf. LG 11-b; f, c, 52). Partindo da compreensão da
família como dom e esperança para o presente e o futuro da
humanidade, a Amoris Laetitia leva em conta as famílias em sua
realidade concreta, não como modelo idealizado. Elas são o lugar da
manifestação de Deus. 'A presença do Senhor habita na família real e
concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos
diários'” (AL 315).
A natureza do Sacramento do Matrimônio é uma decorrência do
ser cristão. “A comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho
de santiﬁcação na vida ordinária e de crescimento místico, um meio
para união íntima com Deus”. (AL 316)
O Matrimônio cristão é um sinal sacramental da entrega de
Cristo à Igreja (cf. LG 11; Ef 5, 25).
008. “Os pastores de almas têm a obrigação de cuidar que a própria
comunidade eclesial preste assistência aos ﬁéis, para que o estado
matrimonial se mantenha no espírito cristão e progrida até a perfeição”.
Esta assistência se inicia com uma preparação remota mediante a
pregação, catequese apropriada aos menores, aos jovens e aos
adultos, e inclusive com os meios de comunicação social, de modo que
os ﬁéis adquiram formação sobre o signiﬁcado do Matrimônio cristão e
sobre a tarefa dos cônjuges e pais cristãos (cf. cân. 1.063).
II – Preparação para o Sacramento do Matrimônio
009. É competência da Pastoral Familiar paroquial preparar os
vocacionados ao Matrimônio, a ﬁm de conseguir e conservar o clima de
santidade matrimonial. A preparação se dará nos termos da “Carta
Pastoral sobre a preparação para o Sacramento do Matrimônio na
Arquidiocese de Ribeirão Preto” (cf. anexo), que dispõe o seguinte:
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“A Arquidiocese de Ribeirão Preto adota como conteúdo e
método de preparação para o matrimônio o texto: ‘Matrimônio:
encontros de preparação’, elaborado pelo casal André Parreira e
Karina Parreira e publicado pela Comissão Nacional da Pastoral
Familiar da CNBB.
Cada paróquia organizará os 11 encontros de preparação a
partir de sua realidade e necessidade. Determino que o espaço entre
um encontro e outro será de no mínimo uma semana.
As paróquias deverão preparar os casais/agentes para esta
nova modalidade de preparação matrimonial até 31 de dezembro de
2018.
Esta nova modalidade de preparação para o matrimônio na
Arquidiocese de Ribeirão Preto entra em vigor no dia 1º de janeiro de
2019, ﬁcando ab-rogadas outras modalidades.
Certiﬁcados de preparação matrimonial que não sejam
resultado desta modalidade de preparação matrimonial serão
invalidados, desautorizados pela competente autoridade
arquidiocesana.”
III – Preparação do Processo de Habilitação Matrimonial
010. É importante que a Paróquia ofereça uma pequena publicação
contendo todas as informações paroquiais a respeito do Matrimônio
religioso e das exigências a serem seguidas por todos. Informações
corretas evitam muitos desencontros, dissabores, incompreensões e
diﬁculdades por ocasião da preparação e da celebração do Matrimônio
religioso.
011. O primeiro passo a ser dado para a celebração do Matrimônio
religioso é a instrução do processo de habilitação matrimonial, que
deverá ser instruído na paróquia onde um dos noivos participa
efetivamente, considerando o “sentido de pertença à comunidade
afetiva e não tanto territorial” (cf. Documentos da CNBB nº 100, nº 3844). Caso os noivos escolham outra paróquia para a celebração do
matrimônio que não seja a de pertença ou territorial, deverá proceder a
transferência.
No caso de Matrimônio religioso com efeito civil deve ser
providenciada a habilitação no Cartório competente.
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012. Para que tudo seja resolvido com tranquilidade é necessário que
os noivos procurem a Secretaria Paroquial, até seis meses antes da
data prevista para a celebração do Matrimônio.
013. É competência das (os) Secretárias (os) Recepcionistas
Paroquiais:
§ acolher os noivos, dando-lhes todas as informações
necessárias para a preparação e a celebração do Matrimônio,
com clareza e serenidade, conforme o número 010.
§ tomar os primeiros dados necessários para a abertura do
processo de habilitação matrimonial.
014. Cabe exclusivamente ao pároco, ou vigário paroquial, ou
diáconos (provisionados) acolher o juramento de cada um dos
nubentes separadamente, para comprovar se gozam de plena
liberdade e se estão livres de qualquer impedimento ou proibição
canônica (cf. Legislação Complementar ao cân. 1067, nº 01), e analisar
os diversos documentos exigidos na instrução do processo de
habilitação matrimonial.
015. Documentos necessários:
1. Formulário devidamente preenchido com os dados pessoais e
declaração assinada pelos nubentes que não estão detidos por
qualquer impedimento ou proibição e que aceitam o Sacramento do
Matrimônio, tal como a Igreja Católica o entende, incluindo a unidade e
a indissolubilidade.
2. Certidão autêntica de Batismo expedida expressamente para
casamento e com data não anterior a 6 (seis) meses da apresentação
da mesma, incluindo eventuais anotações marginais do Livro de
Batizados.
3. Atestado de óbito do cônjuge anterior quando se trata de
nubente viúvo.
4. Comprovante de habilitação para o casamento civil.
5. Outros documentos eventualmente necessários ou requeridos
pelo Bispo diocesano. (cf. Legislação Complementar ao cân. 1067)
016. As Publicações Matrimoniais deverão ser feitas por editais
aﬁxados no quadro de avisos da paróquia por dois domingos seguidos
(dois ﬁnais de semana).
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017. Quando os noivos residem em Dioceses diferentes e a celebração
do Matrimônio acontecerá na Arquidiocese de Ribeirão Preto basta um
documento de habilitação expedido pela paróquia de um dos
nubentes. Cabe à paróquia onde a celebração acontecer apenas lavrar
a Ata da celebração e registrar no respectivo livro.
018. Quando os noivos residirem no território da Arquidiocese de
Ribeirão Preto e forem se casar em outra (Arqui) Diocese, seja
providenciado o processo de habilitação matrimonial na paróquia de
um dos nubentes e enviado à paróquia onde se realizará a celebração.
019. É necessária a LICENÇA do ordinário local nos casos previstos
no cânon 1071.
020. É necessária a DISPENSA do ordinário local nos casos dos
impedimentos matrimoniais previstos nos cânones 1083-1094.
021. Ao instruir o processo de habilitação matrimonial, os párocos
observem o que se encontra nos cânones 1095-1103, sobre possíveis
vícios de consentimento.
022. Sem a licença expressa da autoridade competente não é
permitido assistir o matrimônio entre um católico e um cristão não
católico (matrimônios mistos) (cf. cân. 1.124).
023. O Ordinário local pode conceder essa licença, se houver causa
justa e razoável; não a conceda, porém, se não se veriﬁcarem as
condições seguintes:
a
1 – a parte católica declare estar preparada para afastar os
perigos de defecção da fé, e prometa sinceramente fazer todo o
possível a ﬁm de que toda a prole seja batizada e educada na Igreja
Católica;
2a – informe-se, tempestivamente, desses compromissos da
parte católica à outra parte, de tal modo que conste estar
verdadeiramente consciente do compromisso e da obrigação da parte
católica;
a
3 – ambas as partes sejam instruídas a respeito dos ﬁns e
propriedades essenciais do matrimônio, que nenhum dos contraentes
pode excluir (cân. 1.125).
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024. Ao preparar o processo de habilitação de matrimônios mistos, o
pároco pedirá e receberá as declarações e compromissos,
preferivelmente por escrito e assinadas pelo nubente católico.
A Diocese adotará um formulário especial, em que conste
expressamente a disposição do nubente católico de afastar o perigo de
vir a perder a fé, bem como a promessa de fazer o possível para que a
prole seja batizada e educada na Igreja Católica.
Tais declarações e compromisso constarão pela anexação ao
processo matrimonial do formulário especial, assinado pelo nubente,
ou, quando feitos oralmente, pelo atestado escrito do pároco no
mesmo processo. Ao preparar o processo de habilitação matrimonial, o
pároco cientiﬁcará, oralmente, a parte acatólica dos compromissos da
parte católica e disso fará anotação no próprio processo (cf. Legislação
Complementar aos cânones 1.126 e 1.129).
025. Os católicos, que ainda não receberam o Sacramento da
Conﬁrmação, recebam-no antes de serem admitidos ao matrimônio, se
isto for possível fazer sem grave incômodo.
Para que o Sacramento do Matrimônio seja recebido com fruto,
recomenda-se insistentemente aos noivos que se aproximem dos
Sacramentos da Penitência e da Santíssima Eucaristia (cân. 1.065 § 1
e 2).
026. Sem LICENÇA do Bispo diocesano, fora do caso de urgente e
estrita necessidade, os párocos ou seus delegados não assistam aos
matrimônios de homens menores de 18 anos ou de mulheres menores
de 16 anos completos (cf. Legislação Complementar ao cân. 1083).
027. Quando não for possível obter a certidão de batismo, deve-se
fazer a declaração de estado livre e a justiﬁcação de batismo
(quando duas pessoas estiveram presentes no batizado em questão e
assinam conﬁrmando o batismo – pai, mãe, padrinho/a, pessoas mais
velhas) ou o juramento supletório (duas pessoas, que não
presenciaram o batismo, atestam a idoneidade do nubente que jurou
ter sido batizado).
028. Em perigo de morte, não sendo possível obter outras provas e
não havendo indícios contrários, basta a aﬁrmação dos nubentes,
mesmo sob juramento, se for o caso, de que são batizados e não existe
nenhum impedimento (cân. 1.068).
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IV – Da preparação do casamento civil
029. No Cartório competente haja a preparação do processo de
habilitação para o casamento civil.
030. Sem a expressa licença do Bispo diocesano, não haja Matrimônio
religioso sem que haja o casamento civil (cân. 1071 §2).
031. Quando o Matrimônio religioso for celebrado com efeito civil, a
habilitação deverá ser preparada no Cartório competente e não na
paróquia.
Porém, de acordo com a Lei de Registros Públicos 6015/73, “o
casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação, perante o
oﬁcial de registro público, poderá ser registrado desde que
apresentados pelos nubentes, com o requerimento de registro, a prova
do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo
eles eventual falta de requisitos nos termos da celebração (art. 75).
Processada a habilitação com a publicação dos editais e certiﬁcada a
inexistência de impedimentos, o oﬁcial fará o registro do casamento
religioso, de acordo com a prova do ato e os dados constantes do
processo, observado o disposto no artigo 70 (Parágrafo único). O
registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração do
casamento (art. 76). ”
032. Realizado o Matrimônio religioso com efeito civil, os noivos tem o
prazo de noventa dias para requerer o registro oﬁcial do cartório que
expediu a certidão de habilitação.
V – Da celebração do Casamento Religioso
033. A celebração do casamento deve ser uma verdadeira festa para
os noivos, familiares, convidados e para a Comunidade. “Temos de
ajudá-los a darem-se conta de que o sacramento não é apenas um
momento que depois passa a fazer parte do passado e das
recordações, mas exerce a sua inﬂuência sobre toda a vida
matrimonial, de maneira permanente” (Papa Francisco, Amoris
Laetitia, 215).
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034. Deve ser uma festa religiosa e não com características
simplesmente sociais e profanas. Tudo, na celebração deve ajudar a
criar este ambiente festivo e religioso.
035. Deve ser criado um clima de oração. Todos os presentes à
celebração devem ser levados à participação nesta oração.
Os noivos sejam orientados e preparados para fazerem a
Comunhão Eucarística durante a cerimônia do Casamento.
036. Cabe ao Sacerdote e à sua Equipe de Pastoral Familiar criar este
clima festivo e religioso, desde a catequese matrimonial até a
celebração do Casamento Religioso (cf. Papa Francisco, Amoris
Laetitia, n. 205-216).
037. A ornamentação é sempre uma expressão da alegria da festa que
se celebra. Haja nobreza, bom gosto e simplicidade na decoração da
Igreja. O espírito cristão da celebração pede sobriedade na
ornamentação, sem gastos supérﬂuos e sem demasiada ostentação.
038. A música ajuda a criar o ambiente religioso da celebração
litúrgica do matrimônio. Os noivos, na escolha das músicas a serem
executadas durante a celebração, sejam orientados neste sentido. O
quarto encontro da Catequese Matrimonial vigente na Arquidiocese de
Ribeirão Preto trata claramente destes aspectos.
VI – Do registro da celebração
039. Depois de celebrado o Matrimônio, o pároco do lugar da
celebração ou quem ﬁzer as suas vezes, ainda que nenhum tenha
assistido, registre o quanto antes, no livro dos matrimônios, os nomes
dos cônjuges, do assistente e das testemunhas, o dia e o lugar da
celebração do Matrimônio.
No que se refere a Matrimônio celebrado com dispensa da forma
canônica, o ordinário do lugar que conceder a dispensa providencie
que essa dispensa e a celebração se inscrevam no livro dos
Matrimônios não só da Cúria como também da paróquia própria da
parte católica, cujo pároco tenha feito as investigações acerca do
estado livre (cf. cân. 1.121 § 1 e 3).
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040. O Matrimônio contraído averbe-se também no livro dos batismos,
em que se encontra inscrito o batismo dos cônjuges.
Se o cônjuge tiver contraído Matrimônio em paróquia diversa
daquela que foi batizado, o pároco do lugar da celebração comunique
quanto antes ao pároco do lugar do batismo a celebração do
Matrimônio (cf. cân. 1.122 § 1 e 2).
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ANEXO 1

DOM MOACIR SILVA
POR MERCÊ DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA
ARCEBISPO METROPOLITANO DE RIBEIRÃO PRETO
CARTA PASTORAL
SOBRE A PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO DO
MATRIMÔNIO NA ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO
Aos Presbíteros, Diáconos e Seminaristas, Religiosos/as.
Aos Leigos/as, Agentes da Pastoral Familiar e Movimentos
Familiares.
Às Famílias e todas as pessoas da Arquidiocese de Ribeirão
Preto.
Caríssimos,
Nossa Igreja Particular de Ribeirão Preto, em sua 14ª
Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, reassumiu um compromisso
com a evangelização da família. As Diretrizes da Ação Evangelizadora
da Arquidiocese de Ribeirão Preto (2015-2019), em suas 5 Urgências
contemplam essa preocupação e compromisso.
Neste sentido, urge pensarmos a Família em todas as suas
realidades, sofrimentos e momentos. A Exortação Apostólica PósSinodal Amoris Laetitia (AL), do Papa Francisco, apresenta uma
importante reﬂexão com a preparação ao Sacramento do Matrimônio.
O Santo Padre convida “as comunidades cristãs a reconhecerem que é
um bem para elas mesmas acompanhar o caminho dos noivos” (AL,
207).
Parece novidade essa preocupação da Igreja, mas não é. Esta
não é a primeira vez que o Magistério da Igreja debruça-se sobre esta
realidade, como veremos:
17

CNBB
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em sua
Assembleia Geral Extraordinária, realizada entre os dias 18 e 25 de
abril de 1978, aprovou “orientações pastorais sobre o matrimônio”
(Documento 12 da CNBB).
Na primeira parte, o documento trata da preparação para o
casamento: “A preparação para o matrimônio e a vida familiar é um
processo abrangente e globalizante. Deve constituir-se numa
educação permanente para o amor... Esta formação deve atingir as
pessoas em todas as faixas de idade, não podendo reduzir-se apenas
ao tempo que precede imediatamente à celebração do casamento, e
que, não obstante, há de ser um tempo forte e especial de preparação.
Daí a necessidade de distinguir-se uma preparação remota e uma
preparação próxima” (p. 4-5). Note-se que já em 1978 os Bispos do
Brasil falavam de preparação remota e próxima.
São João Paulo II
Em 1981, São João Paulo II publicou a Exortação Apostólica
Familiaris Consortio (FC) sobre a função da família cristã no mundo de
hoje, na qual ele aﬁrma: “A preparação dos jovens para o matrimônio e
para a vida familiar é necessária hoje mais do que nunca (...) A
preparação para o matrimônio deve ver-se e atuar-se como um
processo gradual e contínuo. Compreende, de fato, três momentos
principais: uma preparação remota, outra próxima e uma outra
imediata” (FC, 66). São João Paulo II reaﬁrma a preparação remota e
próxima e acrescenta a preparação imediata.
Conselho Pontifício para a Família
Em 1996, o Conselho Pontifício para a Família publica o
Documento: “Preparação para o Sacramento do Matrimônio” (PSM).
Este documento detalha mais as etapas ou momentos da preparação:
A. Preparação remota
“A preparação remota abraça a infância, a pré-adolescência e a
adolescência, e desenrola-se sobretudo na família, e também na
escola e nos grupos de formação, como auxílios válidos. É um período
em que é transmitida e como que instilada a estima por todo o autêntico
valor humano, seja nos relacionamentos interpessoais, seja nos
sociais, com tudo o que isto signiﬁca para a formação do carácter, o
18

domínio e a estima de si, o reto uso das próprias inclinações, o respeito
também para com as pessoas do outro sexo. Requer-se, além disso,
especialmente para os cristãos, uma sólida formação espiritual e
catequética (cf. FC 66)” (PSM, 22).
“Nesta etapa ou momento da preparação remota são atingidos
objetivos especíﬁcos. Sem ter a pretensão de se fazer uma lista
exaustiva deles, de modo indicativo recorda-se que tal preparação
deverá, antes de mais, conseguir a meta pela qual cada ﬁel, chamado
ao matrimônio, compreenda a fundo que o amor humano, à luz do amor
de Deus, assume um papel central na ética cristã. De fato, a vida
humana, como vocação-missão, é chamamento ao amor que tem a
sua nascente e o seu ﬁm em Deus, 'sem excluir a possibilidade do dom
total de si a Deus na vocação à vida sacerdotal ou religiosa' (FC 66).
Neste sentido é preciso recordar que a preparação remota, mesmo
quando se detém sobre conteúdos doutrinais de carácter
antropológico, se coloca na perspectiva do matrimônio no qual o amor
humano se torna participação, além de sinal, do amor que acontece
entre Cristo e a Igreja. Assim, o amor conjugal torna presente entre os
homens o próprio amor divino tornado visível na redenção. A
passagem ou conversão de um nível de fé mais exterior e vago, próprio
de muitos jovens, a uma descoberta do 'mistério cristão' é uma
passagem essencial e decisiva: uma fé que implica a comunhão de
Graça e de amor com o Cristo Ressuscitado” (PSM, 25).
B. Preparação próxima
“A preparação próxima desenrola-se durante o período do
noivado. Articula-se em cursos especíﬁcos e é distinta da imediata, que
geralmente se concentra nos últimos encontros entre os noivos e os
agentes de pastoral, antes da celebração do matrimônio. Parece
oportuno que, durante a preparação próxima, seja dada a possibilidade
de veriﬁcar a maturidade dos valores humanos próprios da relação de
amizade e de diálogo que caracterizam o noivado. Em vista do novo
estado de vida que será vivido como casal, dê-se oportunidade para
aprofundar a vida de fé e, sobretudo, aquilo que se refere ao
conhecimento da sacramentalidade da Igreja. É esta uma etapa muito
importante de evangelização, em que a fé deve incluir a dimensão
pessoal e comunitária tanto dos noivos quanto de suas famílias. Nesse
aprofundamento será também possível perceber as suas eventuais
diﬁculdades em viver uma autêntica vida cristã” (PSM, 32).
19

“Durante este momento do itinerário serão necessários
encontros frequentes, num clima de diálogo, de amizade, de oração,
com a participação de pastores e de catequistas. Estes deverão
sublinhar que 'a família celebra o Evangelho da vida com a oração
diária, individual e familiar: nela, agradece e louva o Senhor pelo dom
da vida e invoca luz e força para enfrentar os momentos de diﬁculdade
e sofrimento, sem nunca perder a esperança' (EV 93). E, além disso, os
casais de esposos cristãos apostolicamente empenhados, numa visão
de são otimismo cristão, podem contribuir para iluminar cada vez
melhor a vida cristã no contexto da vocação ao matrimônio e na
complementaridade de todas as vocações. Este período, portanto, não
será somente de aprofundamento teórico, mas antes um caminho de
formação, no qual os noivos, com o auxílio da graça e fugindo a
qualquer forma de pecado, se preparam para se doar a si mesmos,
como casal, a Cristo que sustém, puriﬁca, enobrece o noivado e a vida
conjugal. Adquire assim sentido pleno a castidade pré-matrimonial no
processo de crescimento do amor” (PSM, 37).
C. Preparação imediata
“Onde tenha sido percorrido e assimilado um itinerário
conveniente ou cursos especíﬁcos durante o período da preparação
próxima (cf. n. 32 ss.), as ﬁnalidades da preparação imediata poderão
consistir nas seguintes:
a) sintetizar o percurso do itinerário precedente, especialmente
nos conteúdos doutrinais, morais e espirituais, preenchendo
assim as eventuais carências da formação básica;
b) realizar experiências de oração (retiros espirituais, exercícios
para nubentes) em que o encontro com o Senhor possa fazer
descobrir a profundidade e a beleza da vida sobrenatural;
c) realizar uma conveniente preparação litúrgica que preveja
mesmo a participação ativa dos nubentes, com cuidado especial
no sacramento da Reconciliação;
d) valorizar, por um conhecimento mais aprofundado de cada um,
os colóquios canonicamente previstos com o pároco.
Estas ﬁnalidades serão conseguidas através de encontros especiais,
de modo intensivo” (PSM, 50).
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Papa Francisco
O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris
Laetitia aﬁrma: “A complexa realidade social e os desaﬁos, que a
família é chamada a enfrentar atualmente, exigem um empenhamento
maior de toda a comunidade cristã na preparação dos noivos para o
matrimônio... os Padres sinodais foram concordes em sublinhar a
exigência dum maior envolvimento de toda a comunidade,
privilegiando o testemunho das próprias famílias, e a exigência ainda
duma radicação da preparação para o matrimônio no caminho da
iniciação cristã, sublinhando o nexo do matrimônio com o batismo e os
outros sacramentos. Da mesma forma, evidenciou-se a necessidade
de programas especíﬁcos de preparação próxima para o matrimônio
que sejam verdadeira experiência de participação na vida eclesial e
aprofundemos vários aspectos da vida familiar” (AL, 206).
“Há várias maneiras legítimas de organizar a preparação
próxima para o matrimônio e cada Igreja local discernirá a que for
melhor, procurando uma formação adequada que, ao mesmo tempo,
não afaste os jovens do sacramento. Não se trata de lhes ministrar o
Catecismo inteiro nem de saturá-los com demasiados temas... Tratase duma espécie de 'iniciação' ao sacramento do matrimônio, que lhes
forneça os elementos necessários para poderem recebê-lo com as
melhores disposições e iniciar com uma certa solidez a vida familiar”
(AL, 207).
Arquidiocese de Ribeirão Preto
Considerando a palavra do Magistério da Igreja (acima) sobre a
preparação matrimonial e o mapeamento da preparação matrimonial
em nossa Arquidiocese apresentado pela Pastoral Familiar
Arquidiocesana na Atualização Teológico-Pastoral do Clero de 2017,
enquanto Clero Arquidiocesano tomamos consciência da urgente e
necessária mudança de mentalidade e conversão pastoral em relação
a preparação ao matrimônio em nossa Igreja Particular.
Por unanimidade, o Clero Arquidiocesano constatou a
necessidade de ser adotado em todo o território arquidiocesano um
mesmo material para a catequese matrimonial.
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Disposições:
A Arquidiocese de Ribeirão Preto adota como conteúdo e
método de preparação para o matrimônio o texto: “Matrimônio:
encontros de preparação”, elaborado pelo casal André Parreira e
Karina Parreira e publicado pela Comissão Nacional da Pastoral
Familiar da CNBB.
Cada paróquia organizará os 11 encontros de preparação a
partir de sua realidade e necessidade. Determino que o espaço entre
um encontro e outro será de no mínimo uma semana.
As paróquias deverão preparar os casais/agentes para esta
nova modalidade de preparação matrimonial até 31 de dezembro de
2018.
Esta nova modalidade de preparação para o matrimônio na
Arquidiocese de Ribeirão Preto entra em vigor no dia 1º de janeiro de
2019, ﬁcando ab-rogadas outras modalidades.
Certiﬁcados de preparação matrimonial que não sejam
resultado desta modalidade de preparação matrimonial serão
invalidados, desautorizados pela competente autoridade
arquidiocesana.
Determino que estas disposições sejam amplamente
divulgadas nas paróquias, nos nossos meios de comunicação (IgrejaHoje, Boletins Informativos, rádios, etc) e também nos outros meios de
comunicação.
Todas as paróquias deverão empenhar-se também na
preparação imediata, conforme disposto nesta carta.
Ribeirão Preto, 1º de agosto de 2017.
Memória de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja.

Dom Moacir Silva
Arcebispo Metropolitano de Ribeirão Preto
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ANEXO 2

A dignidade e o lugar da
celebração do Matrimônio
Aos Padres e Diáconos da Província
Eclesiástica de Ribeirão Preto
“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
ﬁéis, uma vez que se inclui entre os Sacramentos da Igreja” (Introdução
do Ritual do Matrimônio, n. 1)
“Como o Matrimônio se destina ao desenvolvimento e à
santidade do povo de Deus, a sua celebração apresenta uma índole
comunitária, que aconselha a participação da comunidade paroquial,
pelo menos de alguns membros...” (Idem, n. 28).
Normalmente a celebração do casamento se dá na Paróquia,
onde reside a noiva ou noivo. Seguindo-se esta norma, há maior
facilidade de organizar a celebração e de registrar o casamento.
Por motivo razoável, poderá o casamento ser celebrado em outra
Paróquia, mediante a devida licença concedida pelo pároco ou pelo
vigário paroquial da Paróquia dos noivos, dentro da Província
Eclesiástica. Se for para Paróquias fora da Província Eclesiástica, a
licença será concedida pela Cúria Diocesana (cân. 1115).
Em todas as Paróquias das Dioceses da Província Eclesiástica
de Ribeirão Preto, os matrimônios são celebrados normalmente na
igreja paroquial (cân. 1118 § 1), ou em outras igrejas e capelas
provisionadas para o Culto (capelas urbanas e rurais). Para a
celebração de matrimônio em outros locais, requer-se, além de uma
razão justa e grave, a autorização, por escrito, do Bispo do lugar da
celebração.
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Na Província Eclesiástica de Ribeirão Preto, os bispos acertaram
que, para preservar o caráter litúrgico da celebração do matrimônio,
NÃO será dada autorização para a celebração do matrimônio católico
em clubes, “buﬀets”, salões de empresas e ﬁrmas, salões de cinema e
teatro, salões de restaurantes, chácaras e sítios de recreio, recanto de
lazer e diversão, fazendas, etc. O padre, diácono ou o leigo
testemunha qualiﬁcada que agir em contrário a esta decisão dos
Bispos incorre em delito (cân. 1371, 2º) passível de punição
(cân.1333,§ 1) e compromete o bem espiritual dos nubentes, pois o
matrimônio celebrado nesta condição é nulo por defeito de forma
canônica (cân. 1108, § 1).
Na celebração do Sacramento do Matrimônio, evite-se toda
pompa que seja sinal de vaidade, luxo e ostentação social. Deve-se
procurar, na simplicidade, o aspecto religioso da celebração do
Sacramento do Matrimônio. “É necessário que se expresse
convenientemente a índole festiva da celebração do Matrimônio, até
mesmo na decoração da Igreja” (Introdução Geral ao Rito do
Matrimônio, 31). Lembramos por isso às Igrejas e principalmente aos
noivos e suas famílias que a ornamentação da igreja para o casamento
deve ser simples e sóbria. Pedimos aos noivos que não se deixem
envolver pelas propostas caras e pretenciosas das agências e
cerimonialistas. Cabe ao pároco ou ao Administrador Paroquial
assumir, orientar e exigir a aplicação desta orientação.
Assinam os bispos das dioceses católicas apostólicas romanas da
Província Eclesiástica de Ribeirão Preto.
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Lista de Siglas

AL

Amoris Laetitia, Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Papa Francisco
(2016)

CNBB

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

CNPF

Comissão Nacional da Pastoral Familiar

DGAE

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil

DAEARP Diretrizes da Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Ribeirão
Preto
EV

Evangelium Vitae, Carta Encíclica sobre o valor da vida e a
inviolabilidade humana, Papa João Paulo II (1995)

FC

Familiaris Consortio, A missão da família cristã no mundo de hoje,
Exortação Apostólica, Papa João Paulo II (1981)

IRM

Introdução ao Ritual do Matrimônio

LG

Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja, Concílio
Vaticano II

PSM

Preparação para o Sacramento do Matrimônio, Conselho Pontifício
para a Família (1996)
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