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ara os cristãos católicos, o casamento é muito mais que um 

Pcontrato civil. É um Sacramento, ou seja, um sinal sensível de 
uma realidade invisível: sinal divino e maravilhoso da união de 

amor entre Cristo e a Igreja que se faz sentir na vida do casal, dando aos côn-
juges a graça de se amar com o mesmo amor com que Jesus ama o seu povo, 
aperfeiçoando o amor natural dos esposos, confirmando a unidade entre os 
dois e ajudando-os a crescer na santidade. 

O que a Igreja ensina sobre o Matrimônio?

 A doutrina católica sobre o matrimônio está fundamentada na Pala-
vra de Deus e bem exposta no Catecismo da Igreja Católica (nn. 1601-1666). 
A Sagrada Escritura ensina que o homem e a mulher foram criados um para o 
outro: Não é bom que o homem esteja só. A mulher, para o homem é carne da 
sua carne, isto é, seu próprio rosto, igual a ele, bem próxima dele, lhe foi 
dada por Deus como uma “ajuda”, representando assim aquele Deus em 
quem está a nossa ajuda (Cf. Sl 121, 2). 
 Deus criou o homem por amor e também o chamou para o amor, voca-
ção inata de todo ser humano. Esse amor é bom aos olhos do Criador, aben-
çoado e destinado a ser fecundo e realizar-se na obra comum de preserva-
ção da criação: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-
vos, enchei a terra e submetei-a (Gn 1,28).
 O Matrimônio foi instituído por Deus, já que diz que o Homem deixa 
pai e mãe e se une a sua mulher e formam uma só carne (cf. Gn 2,24). No 
Evangelho, Nosso Senhor nos mostra que isto significa uma unidade insepa-
rável das duas vidas, quando afirma que desde a criação do Mundo, o Pai 
pensou o casal assim: “Portanto, já não são dois, mas uma só carne” (Mt 19, 
6). Esta união, portanto, deve ser para toda a vida e ninguém pode separar o 
que Deus uniu (cf. Mt 19,1-9; Mc 10,1-12).  

O que é necessário para que aconteça o Matrimônio? 
O que invalida o Matrimônio?

 O que faz acontecer o Matrimônio válido é o consentimento, ou seja, 
o momento no qual os noivos se entregam um ao outro diante de Deus. Tam-
bém é necessária a entrega de corpos (ato sexual, chamado de “consuma-
ção”). Durante a celebração do Matrimônio, para que o consentimento seja 
verdadeiro, são feitas três importantes perguntas aos noivos a respeito da 
convicção dos mesmos sobre o sacramento que estão celebrando. Estas 
interrogações devem ser respondidas com voz alta e clara, de maneira sin-
cera e livre. 
 Se os noivos não responderem as mesmas de coração, tudo aquilo 
não passará de um teatrinho e o matrimônio certamente será nulo. Estas 
perguntas são feitas no diálogo que vem antes do Consentimento. Vejamos:



  ...N... e ...N..., viestes aqui para unir-vos em Matrimônio. Por 1 =
isso, eu vos pergunto perante a Igreja: é de livre e espontânea vontade que 
o fazeis? Esta pergunta interroga os noivos sobre a liberdade. Para que haja 
Sacramento do Matrimônio, ninguém pode casar-se obrigado ou contraria-
do. Por exemplo. Casar-se unicamente porque a mulher está grávida. Um 
pré-requisito do amor é a liberdade do coração para escolher o único cônju-
ge da própria vida. Muitos veem aqui a unidade do Matrimônio.

 Abraçando o Matrimônio, 2 = 
ides prometer amor e fidelidade um ao 
outro. É por toda a vida que o prome-
teis? Aqui está a promessa da indisso-
lubilidade, ou seja, de que estarão 
juntos enquanto estiverem vivos. 
Casamento não é “teste pra ver se dá 
certo”. Esta pergunta também deve 
ser respondida a partir da sincerida-
de do coração, com o desejo de se 
unir pra sempre no amor como é 
único o amor de Cristo pela Igreja.

   Estais dispostos a receber com amor os filhos que 3 =
Deus vos enviar, educando-os na Lei de Cristo e da Igreja? Esta pergunta 
pode ser omitida segundo condições particulares dos noivos (por exemplo, 
idade avançada). Mas os casais jovens devem respondê-la com reta inten-
ção, pois uma das finalidades do amor conjugal, é a procriação. Um cônjuge 
que se case sem a intenção de fazer filhos compromete a validade do Sacra-
mento.

Quais os efeitos (consequências naturais 
 e sobrenaturais) do Matrimônio?

 O Sacramento do Matrimônio é um sinal de liberdade e amor, que 
estabelece uma santa e indissolúvel união entre um homem e uma mulher e 
lhes dá graças especiais para amarem-se um ao outro e educarem de manei-
ra cristã os filhos. Uma vez recebido e doado, o sacramento do Matrimônio 
produz efeitos naturais e sobrenaturais: 

 - Naturais: Unidade e indissolubilidade 
      · A unidade do matrimônio significa a exclusividade do amor esponsal 

que o homem consagra à única esposa, e a mulher, ao seu único marido. Pode-
mos encontrar isso tanto no Antigo Testamento (Gn 2,24) quanto no Novo 
Testamento (Mt 19,4-5): Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua 
mulher, e os dois serão uma só carne. 
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 · A indissolubilidade do matrimônio significa uma união de vida 
permanente, até a morte. Uma vez unidos pelo sacramento do matrimônio e 
consumado o casamento, o vínculo conjugal não poderá mais ser dissolvido: 
Não separe o homem o que Deus uniu (Mt 19,6).

 - Sobrenaturais:
 O matrimônio dá aos cônjuges a graça de aperfeiçoar o seu amor e de 
fortificar o casamento, dando forças na luta contra as tentações e dificulda-
des pelas quais passam todos os casais e todas as famílias. Pela Graça do 
sacramento do Matrimônio, os esposos podem recorrer à mesma força do 
amor com o qual Cristo ama a Igreja e podem ajudar-se mutuamente a san-
tificar a vida conjugal, como também a aceitar e educar dos filhos (Catecis-
mo da Igreja Católica nº 1641). Muitos casais tiveram sua união destruída por 
não recorrerem à força da oração e da Graça de Deus nos momentos de cri-
se; confiaram apenas em suas capacidades humanas sem buscar as forças 
espirituais do Sacramento do Matrimônio. 

 

O Matrimônio é uma vocação.

 Podemos afirmar, enfim, que o casamento é 
uma vocação, ou seja, um chamado de Deus. 
Não é apenas uma escolha humana. É Deus 
quem chama, na Comunidade Eclesial, alguns 
para se casar e, assim, ser sinal do amor indis-
solúvel e forte de Cristo pela sua amada Igreja. 
Ao dizer “sim” os cônjuges estão respondendo 
positivamente ao chamado divino para fazer o 
amor acontecer no mundo através da família. 

O seu lar se torna templo de Deus como pequena Igreja 
doméstica, como santuário de vida e de amor, garantindo uma presença real 
do Senhor na comunidade. Os cônjuges são convidados a construir a Igreja a 
partir da sua própria família. Ela é o âmbito natural para se praticarem as 
virtudes humanas e sobrenaturais: respeito, disponibilidade, solidariedade, 
fé, bondade, esperança e amor, etc. A sociedade precisa de casais e famílias 
nas quais, com base nos valores que a fé cristã inspira, se respeitem os direi-
tos humanos e se contribui na busca de soluções para os problemas sociais.
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