
 



 
 
 
 

A P R E S E N T A Ç Ã O 
 

 
Com imensa alegria, na Solenidade de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Rei do Universo, e na firme e operosa esperança de que 
Ele seja sempre mais o Senhor do universo de nossa Igreja 
Particular, apresento o novo Diretório Arquidiocesano da 
Pastoral dos Sacramentos. 

 
A revisão / reelaboração do Diretório é fruto de um lento, 

gradual, amplo e participativo processo durante o período de 
aproximadamente um ano. Aliás, o processo é tão ou mais 
importante quanto o resultado final. 

 
Ao longo do processo tomamos contato mais vivo com a 

situação de nossa Igreja Particular e a realidade que nos cerca, 
tomamos mais consciência dos atuais desafios pastorais e, com 
toda certeza, experimentamos um aprofundamento da comunhão 
afetiva, teológica e pastoral entre nós. 

 
Tal processo é parte de um outro maior, mais amplo e mais 

profundo de avaliação de toda a vida e missão de nossa Igreja 
Particular na perspectiva do Segundo Concílio do Vaticano e à 
luz de documentos mais recentes da Igreja, de modo especial o 
Documento de Aparecida, Evangelii Gaudium, Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e o Doc. Nº 100 da 



CNBB, Comunidade de comunidades: uma nova paróquia. 
Sonhamos com uma Igreja serva do Reino, toda ministerial, 
permanentemente “em saída” e cada vez mais samaritana. 

 
O Diretório Arquidiocesano da Pastoral dos Sacramentos 

seja divulgado, conhecido, estudado e aplicado em todas as 
Paróquias da Arquidiocese, como expressão de comunhão 
eclesial e de respeito pelos fiéis católicos ou pessoas de boa 
vontade que nos procuram ou que de nós se aproximam. 

 
Nosso compromisso é o de melhorar sempre mais o cuidado 

com os que já participam, a acolhida calorosa daqueles que nos 
procuram e a busca dos que se encontram afastados. 

 
Nossa profunda gratidão a todos e todas que participaram – 

e continuarão a participar – deste processo de “conversão 
pastoral”. Um agradecimento especial ao Pe. José Aparecido 
Hergesse, Coordenador Arquidiocesano de Pastoral, pelo 
empenho, dinamicidade, paciência e amor na condução dos 
trabalhos. 

 
Que Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo  nos  

abençoe e que Maria Santíssima, Estrela da Evangelização, nos 
acompanhe sempre. 

 
Botucatu, 20 de novembro de 2016 – Solenidade de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 
 
 

+  Dom Mauricio Grotto de Camargo - Arcebispo 
Metropolitano de Botucatu 



OS SACRAMENTOS DA FÉ 
 
Os fiéis, incorporados na Igreja pelo Batismo, são destinados pelo caráter 
batismal ao culto da religião cristã e, regenerados para filhos de Deus, 
devem confessar diante dos homens a fé que de Deus receberam por meio 
da Igreja. 

 
Pelo Sacramento da Confirmação, são mais perfeitamente vinculados à 
Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e, deste 
modo, ficam obrigados a difundir e defender a fé por palavras e obras como 
verdadeiras testemunhas de Cristo. 

 
Alimentados pelo corpo de Cristo na Eucaristia, manifestam visivelmente 
a unidade do Povo de Deus, que neste augustíssimo sacramento é 
perfeitamente significada e admiravelmente realizada. 

 
Aqueles que se aproximam do Sacramento da Penitência, obtêm da 
misericórdia de Deus o perdão da ofensa a Ele feita e, ao mesmo tempo, 
reconciliam-se com a Igreja, que tinham ferido com o seu pecado, a qual, 
pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. 

 
Pela santa Unção dos Enfermos toda a Igreja encomenda os doentes ao 
Senhor padecente e glorificado para que os salve; mais ainda, exorta-os a 
que, associando-se livremente à Paixão e morte de Cristo, concorram para o 
bem do Povo de Deus. 

 
Por sua vez, aqueles que, de entre os fiéis que são assinalados com a 
sagrada Ordem, ficam constituídos em nome de Cristo para apascentar a 
Igreja com a Palavra e graça de Deus. 

 
Os cônjuges cristãos, em virtude do sacramento do Matrimônio, com que 
significam e participam do mistério da unidade do amor fecundo entre 
Cristo e a Igreja, auxiliam-se mutuamente para a santidade, pela vida 
conjugal e pela procriação e educação dos filhos, e têm assim, no seu 
estado de vida e na sua ordem, um dom próprio no Povo de Deus 

 
Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual 
for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, 
cada um por seu caminho. LUMEN GENTIUM, Nº 11 



ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
1‐ A Pastoral dos Sacramentos será realizada à luz da Palavra de Deus e 

numa  dimensão  missionária:  cuidando  dos  que  já  participam, 
acolhendo bem aqueles que nos procuram e procurando pelos que se 
encontram afastados. 

 
2‐ As  taxas estabelecidas para os Sacramentos e documentos emitidos 

pelas  Secretarias  Paroquiais  devem  seguir  os  valores  determinados 
pela Arquidiocese. No caso de pessoas economicamente carentes, as 
taxas e os valores sejam espontâneos. 

 

 
3‐ Em  todas  as  Paróquias  seja  implantada  a  Pastoral do Dízimo,  como 

forma de manutenção do culto divino, do sustento dos Ministros, das 
obras de apostolado e de caridade. 

 

4- O  Diretório  Arquidiocesano  da  Pastoral  dos  Sacramentos  seja 
divulgado, conhecido, estudado e aplicado em todas as Paróquias da 
Arquidiocese,  como  expressão  de  comunhão  eclesial  e  de  respeito 
pelos fiéis católicos ou pessoas de boa vontade que nos procuram ou 
que de nós se aproximam. 

 
5- Nas  Secretarias  Paroquiais,  com  Secretárias  (os)  sempre  atualizadas 

(os)  também  em  matéria  de  Pastoral  dos  Sacramentos,  sem 
negligenciar as normas litúrgicas e as orientações pastorais, tudo seja 
conduzido, de modo que sejam facilitados os procedimentos em vista 
da preparação e administração dos Sacramentos. 

 

6- Quando  da  presidência  de  alguma  função  litúrgica  numa  Paróquia 
para  a  qual  não  se  é  provisionado,  o Ministro,  seja  ele  Presbítero, 
Diácono ou Ministro Extraordinário, ainda que não esteja de acordo, 
respeite  a  organização  existente.  Se,  em  consciência,  constatar 
alguma falha grave ou desvio nas normas litúrgicas ou pastorais, com 
caridade, no momento oportuno, apresente ao Pároco do  local, suas 
observações ou possíveis sugestões. 

 

7- A  Equipe  Arquidiocesana  da  Pastoral  dos  Sacramentos  com 
entusiasmo, criatividade e com todos os meios  legítimos disponíveis, 
trabalhe para que os Sacramentos sejam cada vez mais conhecidos, 



amados,  acolhidos  e  vivenciados  em  todas  as  Paróquias  e 
comunidades católicas da Arquidiocese. 

1- OS SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ 
 
Pelos sacramentos da iniciação cristã – Batismo, Confirmação e 
Eucaristia – são lançados os fundamentos de toda vida cristã. “A 
participação na natureza divina, que os homens recebem como dom 
mediante a graça de Cristo, apresenta certa analogia com a origem, o 
desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, 
renascidos no Batismo, são fortalecidos pelo sacramento da Confirmação 
e, depois, nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por 
efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de 
saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até 
alcançar a perfeição da caridade”. Catecismo da Igreja Católica, nº 1212. 

 
O SACRAMENTO DO BATISMO 

 
1- FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS 

 
- “Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele 
que crer e for batizado será salvo; o que não crer será condenado” (Mc 
16,15-16). Obedientes a este mandato do Senhor (Mt 28,19-20), os 
Apóstolos batizavam os que acolhiam a Palavra (At 2,41; 8,12-38; 9,18; 
10,48; 16,15.33; 18,8; 19,5). O Batismo, em realidade ou ao menos em 
desejo, é necessário para a salvação (cf. C.D.C. cân. 849). 

 
- Batizar (do grego baptizein) quer dizer mergulhar. O mergulho nas águas 
batismais lembra o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo e seu 
nascimento como “nova criatura” (2Cor 5,17; Gl 6,15). O sacramento do 
Batismo é também chamado “banho da regeneração e da renovação no 
Espírito Santo” (Tt 3,5). Imprime um caráter indelével de pertença a Cristo 
(cf. C.D.C. cân. 849), um sinal espiritual que nenhum pecado pode apagar. 
O Batismo é dado para sempre e não pode ser repetido (cf. C.I.C. 1272). 

 
- O batizado renasce como filho de Deus e da Igreja (Gl 4,6). É 
configurado a Cristo Jesus, tornando-se membro de seu corpo místico 
(1Cor 6,15; 12,12-13) e templo do Espírito Santo (1Cor 3,16; 6,19). O 
Batismo liberta do pecado original e de todos os pecados pessoais. É a 
porta de entrada na Igreja. Congregados em comunidade (Igreja) pelo 



Batismo, os cristãos são instruídos na Palavra de Deus, alimentados pela 
Eucaristia e animados na prática da caridade e dos compromissos cristãos. 

 
- O Batismo é o sacramento da resposta do ser humano à proposta de Deus, 
o que inclui dois compromissos: em primeiro lugar, o de conversão e busca 
da santidade (At 2,38), e, em segundo lugar, o de continuar a obra 
missionária de Jesus Cristo (Mt 28,19; At 5,42; LG 17). No Batismo de 
uma criança, os pais e padrinhos dão, em seu nome, a resposta de fé e 
assumem o compromisso de educá-la na fé cristã. 

 
- O Batismo torna o cristão um continuador da missão de Cristo, o que 
significa que devemos ser sinal e instrumento de salvação no meio dos 
homens (1Pd 2,9; LG 9; GS 32.40), por meio do amor mútuo (Jo 15,12). A 
vida divina que recebemos no Batismo cresce e produz frutos quando 
assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo na obediência amorosa à 
vontade do Pai (Jo 15,10; Lc 22,42; Fp 2,8) e no serviço, especialmente aos 
mais pobres, na abertura ao diálogo, na preocupação constante de anunciar 
a boa nova do Reino de Deus e de testemunhar a todos a comunhão. 

 
2- DETERMINAÇÕES CANÔNICAS 

TÍTULO I - DO BATISMO 

Cân. 849 - O batismo, porta dos sacramentos, necessário na realidade ou ao 
menos em desejo para a salvação, e pelo qual os homens se libertam do 
pecado, se regeneram tornando-se filhos de Deus e se incorporam à Igreja, 
configurados com Cristo mediante caráter indelével, só se administra 
validamente através da ablução com água verdadeira, usando-se a devida 
fórmula das palavras. 

 
CAPÍTULO I - DA CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

 
Cân. 850 - O batismo se administra segundo o ritual prescrito nos livros 
litúrgicos aprovados, exceto em caso de urgente necessidade, em que se 
deve observar apenas o que é exigido para a validade do sacramento. 

 
Cân. 851- A celebração do batismo deve ser devidamente preparada; 
assim: 1° - o adulto que pretende receber o batismo seja admitido ao 
catecumenato e, enquanto possível, percorra os vários graus até a iniciação 



sacramental, de acordo com o ritual de iniciação, adaptado pela 
Conferência dos Bispos, e segundo normas especiais dadas por ela; 2° - os 
pais da criança a ser batizada, e também os que vão assumir o encargo de 
padrinhos, sejam convenientemente instruídos sobre o significado desse 
sacramento e aos obrigações dele decorrentes; o pároco, por si ou por 
outros, cuide que os pais sejam devidamente instruídos por meio de 
exortações pastorais, e também mediante a oração comunitária reunindo 
mais famílias e, quando possível, visitando-as. 

 
Cân. 852 - § 1. O que se prescreve nos cânones acerca do batismo dos 
adultos aplica-se a todos os que chegaram ao uso da razão, ultrapassada a 
infância. § 2. No que se refere ao batismo, deve equiparar-se à criança 
também aquele que não está em seu juízo. 

Cân. 853 - A água a ser utilizada na administração do batismo, exceto em 
caso de necessidade, deve ser benzida segundo as prescrições dos livros 
litúrgicos. 

Cân. 854 - O batismo seja conferido por imersão ou por infusão, 
observando-se as prescrições da Conferência dos Bispos. § 1. Os ministros 
católicos só administram licitamente os sacramentos aos fiéis católicos que, 
por sua vez, somente dos ministros católicos licitamente os recebem, salvas 
as prescrições dos §§ 2, 3 e 4 deste cânon e do cân. 861, § 2. 

Cân. 855 - Cuidem os pais, padrinhos e pároco que não se imponham 
nomes alheios ao senso cristão. 

Cân. 856 - Embora o batismo possa ser celebrado em qualquer dia, 
recomenda-se, porém, que ordinariamente seja celebrado no domingo ou, 
se for possível, na vigília da Páscoa. 

Cân. 857 - § 1. Exceto em caso de necessidade, o lugar próprio para o 
batismo é a igreja ou oratório. § 2. Tenha-se como regra geral que o adulto 
seja batizado na própria igreja paroquial e a criança na igreja paroquial dos 
pais, salvo se justa causa aconselhar outra coisa. 

 
Cân. 858 - § 1. Toda a igreja paroquial tenha sua pia batismal, salvo direito 
cumulativo já adquirido por outras igrejas. § 2. Para comodidade dos fiéis, 
o Ordinário local, tendo ouvido o pároco do lugar, pode permitir ou mandar 



que haja pia batismal também noutra igreja ou oratório dentro dos limites 
da paróquia. 

 
Cân. 859 - Por causa da distância ou de outras circunstâncias, se o batizado 
não puder ir ou ser levado, sem grave incômodo, à igreja paroquial ou a 
outra igreja ou oratório, mencionados no cân. 858, § 2, o batismo pode e 
deve ser conferido em outra igreja ou oratório mais perto, ou mesmo em 
outro lugar conveniente. 

 
Cân. 860 - § 1. Exceto em caso de necessidade, o batismo não seja 
conferido em casas particulares, salvo permissão do Ordinário local, por 
justa causa. § 2. Exceto em caso de necessidade ou por outra razão pastoral 
que o imponha, não se celebre o batismo em hospitais, salvo determinação 
contrária do Bispo diocesano. 

 
CAPÍTULO II - DO MINISTRO DO BATISMO 

 
Cân. 861- § 1. Ministro ordinário do batismo é o Bispo, o presbítero e o 
diácono, mantendo- se a prescrição do cân. 530, n. 1. § 2. Na ausência ou 
impedimento do ministro ordinário, o catequista ou outra pessoa para isso 
designada pelo Ordinário local pode licitamente batizar; em caso de 
necessidade, qualquer pessoa movida por reta intenção; os pastores de 
almas, principalmente o pároco, sejam solícitos para que os fiéis aprendam 
o modo certo de batizar. 

 
Cân. 862 - Exceto em caso de necessidade, a ninguém é lícito, sem a 
devida licença, conferir o batismo em território alheio, nem mesmo aos 
próprios súditos. 

 
Cân. 863 - O batismo dos adultos, pelo menos daqueles que completaram 
catorze anos, seja comunicado ao Bispo diocesano, a fim de ser por ele 
mesmo administrado, se o julgar conveniente. 

 
CAPÍTULO III - DOS BATIZADOS 

 
Cân. 864 - É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada, e 
somente ela. 



Cân. 865 - § 1. Para que o adulto possa ser batizado, requer-se que tenha 
manifestado a vontade de receber o batismo, que esteja suficientemente 
instruído sobre as verdades da fé e as obrigações cristãs e que tenha sido 
provado, por meio de catecumenato, na vida cristã; seja também 
admoestado para que se arrependa de seus pecados. § 2. O adulto, que se 
encontra em perigo de morte, pode ser batizado se, possuindo algum 
conhecimento das principais verdades da fé, manifesta de algum modo sua 
intenção de receber o batismo e promete observar os mandamentos da 
religião cristã. 

 
Cân. 866 - A não ser que uma razão grave o impeça, o adulto que é 
batizado seja confirmado logo depois do batismo e participe da celebração 
eucarística, recebendo também a comunhão. 

 
Cân. 867 - § 1. Os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam 
batizadas dentro das primeiras semanas; logo depois do nascimento, ou 
mesmo antes, dirijam-se ao pároco a fim de pedirem o sacramento para o 
filho e serem devidamente preparados para eles. § 2. Se a criança estiver 
em perigo de morte, seja batizada sem demora. 

 
Cân. 868 - § 1. Para que uma criança seja licitamente batizada,  é 
necessário que: 1° - os pais, ou ao menos um deles ou quem legitimamente 
faz as suas vezes, consintam; 2° - haja fundada esperança de que será 
educada na religião católica; se essa esperança faltar de todo, o batismo 
seja adiado segundo as prescrições do direito particular, avisando-se aos 
pais sobre o motivo. § 2. Em perigo de morte, a criança filha de pais 
católicos, e mesmo não-católicos, é licitamente batizada mesmo contra a 
vontade dos pais. 

 
Cân. 869 - § 1. Havendo dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi 
conferido validamente, e a dúvida permanece depois de séria investigação, 
o batismo lhe seja conferido sob condição. § 2. Aqueles que foram 
batizados em comunidade eclesial não-católica não devem ser batizados 
sob condição, a não ser que, examinada a matéria e a forma das palavras 
usadas no batismo conferido, e atendendo-se à intenção do batizado adulto 
e do ministro que o batizou, haja séria razão para duvidar da validade do 
batismo. § 3. Nos casos mencionados nos §§ 1 e 2, se permanecerem 



duvidosas a celebração ou a validade do batismo, não seja este 
administrado, senão depois que for exposta ao batizando, se adulto, a 
doutrina sobre o sacramento do batismo; a ele, ou aos pais, tratando-se de 
crianças, sejam explicadas as razões da dúvida sobre a validade do batismo. 

 
Cân. 870 - A criança exposta ou achada, seja batizada, a não ser que, após 
cuidadosa investigação, conste de seu batismo. 

 
Cân. 871 - Os fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados, 
enquanto possível. 

 
CAPÍTULO IV - DOS PADRINHOS 

 
Cân. 872 - Ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho, a 
quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã e, junto com 
os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele 
ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra 
com fidelidade as obrigações inerentes. 

 
Cân. 873 - Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha, ou 
também um padrinho e uma madrinha. 

 
Cân. 874 - § 1. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de 
padrinho, é necessário que: 1° - seja designado pelo batizando, por seus 
pais ou por quem lhes faz as vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco 
ou      ministro,      e      tenha       aptidão       e       intenção       de    
cumprir esse encargo; 2° - Tenha completado dezesseis anos de idade, a 
não ser que outra idade tenha sido determinada pelo Bispo diocesano, ou 
pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa 
causa; 3° - seja católico, confirmado, já tenha recebido o santíssimo 
sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo 
que vai assumir; 4° - não tenha sido atingido por nenhuma pena canônica 
legitimamente irrogada ou declarada; 5° - não seja pai ou mãe do 
batizando. § 2. O batizado pertencente a uma comunidade eclesial não 
católica só seja admitido junto com um padrinho católico, o qual será 
apenas testemunha do batismo. 



 
 

CAPÍTULO V - DA PROVA E ANOTAÇÃO DO BATISMO 
 
Cân. 875 - Se não houver padrinho, aquele que administra o batismo cuide 
que haja pelo menos uma testemunha, pela qual se possa provar a 
administração do batismo. 

 
Cân. 876 - Para provar a administração do batismo, se não advém prejuízo 
para ninguém, é suficiente a declaração de uma só testemunha acima de 
qualquer suspeita, ou o juramento do próprio batizado, se tiver recebido o 
batismo em idade adulta. 

 
Cân. 877 - § 1. O pároco do lugar em que se celebra o batismo deve anotar 
cuidadosamente e sem demora os nomes dos batizados, fazendo menção do 
ministro, pais, padrinhos, testemunhas, se as houver, do lugar e dia do 
batismo, indicando também o dia e o lugar do nascimento. § 2. Tratando-se 
de filhos de mãe solteira, deve-se consignar o nome da mãe, se consta 
publicamente da maternidade ou ela o pede espontaneamente por escrito 
perante duas testemunhas; deve-se também anotar o nome do pai, se sua 
paternidade se comprova por algum documento público ou por declaração 
dele, feita perante o pároco e duas testemunhas; nos outros casos, anote-se 
o nome do batizado, sem fazer menção do nome do pai ou dos pais. § 3. 
Tratando-se de filho adotivo, anotem-se os nomes dos adotantes e pelo 
menos os nomes dos pais naturais, de acordo com o §§ 1 e 2, se assim se 
fizer também no registro civil da região, observando-se as prescrições da 
Conferência dos Bispos. 

 
Cân. 878 - Se o batismo não for administrado pelo pároco ou não estando 
ele presente, o ministro do batismo, quem quer que seja, deve informar da 
celebração do batismo ao pároco da paróquia em que o batismo tiver sido 
administrado, para que este o anote, de acordo com o cân. 877, § 1. 

 
3- ORIENTAÇÕES PASTORAIS 

A PASTORAL DO BATISMO 



‐  A Pastoral do Batismo tem por objetivo promover a devida 
preparação para a recepção, celebração e vivência do Sacramento 
do Batismo, de acordo com as normas pastorais contidas neste 
Diretório. 

 
- Os Agentes da Pastoral do Batismo devem estar preparados por 
uma formação humano-religiosa, acolhendo e ajudando na 
formação cristã da família do batizando e na sua frutuosa 
participação na celebração do Batismo. 

 
- A Pastoral do Batismo, sem sobrecarregar pessoas, poderá ser 
composta de grupos que atendam as quatro possíveis etapas 
percorridas em vista do Batismo: a. Equipe de Visitação Pré- 
Batismo ou Acolhida; b. Equipe de preparação; c. Equipe litúrgica 
de celebração do Batismo; d. Equipe de visitação pós‐	Batismo. 

ANTES DO BATISMO 
 
- Cada Paróquia, através da Equipe de Acolhida da Pastoral do 
Batismo procure e encontre os meios adequados para se fazer 
presente junto às famílias, já no momento em que esperam pelo 
nascimento de seus filhos, orientando-as em vista da celebração do 
Batismo. 

 
INSCRIÇÃO PARA A PREPARAÇÃO PARA O BATISMO 

- Compete aos pais ou responsáveis apresentar o pedido de 
Batismo de seus filhos ainda crianças, assumindo assim a 
responsabilidade de educá-los na fé católica. 

 
- Ninguém seja obrigado a celebrar o sacramento do Matrimônio, 
como condição para batizar o filho. 

 
- As crianças, com 7 anos completos, e adolescentes que ainda não 
receberam o Batismo, sejam, encaminhados à preparação para a  
1ª Eucaristia, ou de acordo com a idade, para a Crisma. Após um 
período, não inferior a seis meses, antes da 1ª Eucaristia ou da 
Crisma, sejam batizadas. 



- A acolhida aos pais que pedem o Batismo para seus filhos deve 
ser vista pela Paróquia como um momento de significativa 
importância pastoral. Devem ser recebidos, portanto, com atenção e 
alegria. 

 
- A Secretaria Paroquial seja orientada de modo que possa oferecer 
aos pais e padrinhos, além de uma alegre acolhida, todas as 
informações necessárias quanto à preparação, local, data e horário 
do Batismo. 

 
- Se, contudo, não há consciência e fundada esperança de que a 
criança será educada na fé católica, cuide-se de adiar a celebração 
do Batismo, não sem antes oferecer aos pais ou responsáveis as 
justas razões para esse adiamento e o devido acompanhamento. 

 
- No momento da inscrição para a Preparação para o Batismo, a 
Secretaria Paroquial ou quem recebe as inscrições para a 
Preparação, deve, com respeito e caridade, averiguar a situação 
canônica dos Padrinhos. 

 
- As pessoas convidadas pelos pais para a função de Padrinhos, 
mas que se encontram em situação canônica irregular, sejam 
acolhidas, orientadas e encaminhadas à Iniciação Cristã, caso não 
sejam ainda batizadas; se já são batizadas, à Pastoral da 
Catequese de Adultos para completar os outros Sacramentos. 

 
- Quando se tratar de pais, em situação matrimonial irregular que 
pode ser sanada, mas, no momento, recusam-se a fazê-lo, a 
criança seja batizada, mas os pais sejam incentivados a regularizar 
a situação de acordo com o que foi acima apresentado. 

- No caso de pais amasiados ou casados somente no civil, compete 
ao Pároco, à Secretaria Paroquial e aos membros da Equipe de 
Acolhida da Pastoral do Batismo, recebê-los com caridade pastoral 
e também orientá-los para que regularizem, enquanto for possível, 
e, o quanto antes, sua situação. 

 
- As pessoas que se apresentam como Padrinhos, mas em 2ª 
União, devem ser acolhidas e orientadas quanto aos motivos da 



impossibilidade, ao modo como podem participar na vida da Igreja, 
bem como quanto à possibilidade de se pedir a Declaração de 
Nulidade Matrimonial. 

 
- O mesmo comportamento de acolhida e orientação deve ser 
assumido no caso de mães ou pais solteiros, ou, então, de pessoas 
homoafetivas, que coabitando ou não, pedem o Batismo para 
crianças por elas adotadas. No caso das pessoas homoafetivas, a 
acolhida, não significa, por parte da Igreja Católica, aprovação do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

 
- Sejam divulgados em todo o território da Paróquia as datas e os 
horários da preparação para o Batismo, a hora e o dia do batizado. 

- Nas cidades com mais de uma Paróquia, aconselha-se a 
divulgação das datas e horários de preparação e celebração do 
Batismo de cada uma delas. 

- Recomenda-se um folheto, escrito com precisão e clareza, que 
possa ser entregue aos pais ou responsáveis com todas as 
orientações sobre os passos que devem ser dados no processo de 
preparação batismal. 

 
- Estejam também incluídas, neste folheto, as orientações sobre as 
atitudes a serem tomadas no dia do batizado, tais como o horário 
sem atraso, a fotografia, a filmagem, os “selfies”, o traje, com 
sobriedade e decência, de modo que a celebração do Batismo 
transcorra num ambiente sereno e festivo. 

 
- Sejam acolhidas e tratadas com muita atenção as situações, em 
que pais ou padrinhos, motivados por questões justas, como 
residência no exterior, trabalho ou doença, não se encontram em 
condições de participar das datas e horários estabelecidos pela 
Paróquia para o Batismo. 

 
OS PADRINHOS 

- Os padrinhos, juntamente com os pais, assumem em nome da 
criança o compromisso de fé que o Batismo exige. Cabe‐	 lhes 
apresentar ao Batismo o batizando e, tanto quanto possível, 



acompanhar a iniciação cristã dos seus afilhados, crianças ou 
adultos. 

- Para ser Padrinho ou Madrinha de Batismo, a pessoa deve ter 16 
anos completos e crismada; se estão coabitando maritalmente, 
casados no Religioso. 

 
- Na impossibilidade de apresentar a Certidão de Crisma, que 
testemunhe sob Juramento, com a presença de duas testemunhas, 
apresentando, pelo menos, algumas informações ou detalhes a 
respeito da celebração do sacramento da Crisma, tais como o nome 
da igreja, nome do Padrinho (a) ou de pessoas que foram 
crismadas no mesmo dia, fotos, nome do Pároco da Paróquia ou do 
Bispo que administrou a Crisma, O mesmo procedimento deve ser 
usado em relação à Certidão de Casamento no religioso. 

 
- Não podem ser Padrinhos de Batismo: os pais do batizando, 
pessoas que se encontram em situação canônica irregular, ou seja, 
que não foram batizadas, que estão amasiadas, casadas somente 
no civil ou em 2ª União e pessoas homoafetivas que estão 
coabitando. 

- Padrinho: é aquela pessoa que se torna responsável, junto com os 
pais, ou, e sobretudo, na ausência deles, pela educação religiosa 
do  afilhado; testemunha: é aquela pessoa que está 
presenciando um ato e atesta que o determinado ato aconteceu de 
fato, assim como suas condições. 

- Um católico, por motivo de parentesco ou amizade, pode servir de 
testemunha cristã de uma pessoa que vai ser batizada numa Igreja 
cristã não católica, desde que a mesma não tenha sido batizada na 
Igreja Católica. 

 
- De forma semelhante, um cristão não católico, ao lado de um 
padrinho católico, pode servir de testemunha cristã de uma criança 
ou adulto que vai ser batizado na Igreja Católica. 

 
A PREPARAÇÃO PARA O BATISMO 



- As Paróquias promovam encontros de preparação para o 
Sacramento do Batismo, onde possam participar Pais e Padrinhos. 

- Considera-se conteúdo mínimo para a preparação para o Batismo: 
a) a proclamação do “Querigma”; b) a explicação sobre a doutrina e 
a celebração do sacramento do Batismo; c) a responsabilidade dos 
pais e dos padrinhos na educação cristã das crianças para as quais 
pedem o Batismo; d) a comunidade eclesial como espaço de 
vivência da fé; e) a Oração do Senhor (Pai Nosso) e a Profissão de 
Fé (Credo). 

 
- A preparação para o Batismo não assuma apenas uma forma 
teórica, encontros, palestras, cursos... É também importante rezar 
com os pais pelos filhos, despertando o desejo de aprofundar cada 
vez mais o relacionamento com Jesus Cristo, nosso Salvador, por 
meio de um processo permanente de catequese e participação na 
vida da Igreja. 

 
- Considerando a importância desses temas, quando na condição 
de Pais ou Padrinhos, até mesmo como exemplo aos demais, 
independente ou não dos ministérios e funções pastorais exercidas 
na Paróquia, todos devem participar da preparação para o Batismo. 

 
- Para os Encontros de preparação para o Batismo, em nome de 
uma visível unidade pastoral, sejam utilizados subsídios elaborados 
ou indicados pela Coordenação Arquidiocesana da Pastoral do 
Batismo. 

- Os membros da Pastoral do Batismo não se esqueçam da 
importância dos meios modernos de comunicação, como 
instrumentos oportunos e, por vezes, necessários, na transmissão 
da mensagem. 

 
- A Paróquia esteja preparada para acolher e preparar as pessoas, 
que por motivo justo, não dispõem de tempo para a Preparação 
para o Batismo, nas datas e nos horários por ela estabelecidos. 



- A duração da preparação para o Batismo, quando realizada numa 
única vez, deve ser de, pelo menos, 2 horas, e, não na data do 
Batismo. 

 
- Os Pais e Padrinhos podem participar da Preparação para o 
Batismo em qualquer Paróquia católica, na condição que a inscrição 
seja feita, com antecedência, na Secretaria Paroquial onde será 
realizada a Preparação, para que sejam avaliadas e solucionadas 
as eventuais irregularidades canônicas. 

 
- Os pais e padrinhos que fizerem a Preparação para o Batismo na 
Arquidiocese de Botucatu, recebem, na conclusão do Encontro, o 
Certificado, por escrito, assinado pela Coordenação da Pastoral do 
Batismo e, se for o caso, também pelo Pároco ou por aquele que 
lhe faz a vez, com validade de 2 anos. 

 
- Recomenda-se que haja agentes da Pastoral do Batismo 
disponíveis durante os encontros de preparação que cuidem das 
crianças, cujos pais não podem deixá-las em casa. Para esse fim, 
enquanto possível, haja um espaço físico agradável onde as 
mesmas possam ser acolhidas. 

A INSCRIÇÃO PARA O BATISMO 
 
- A inscrição para o Batismo seja feita com antecedência na 
Secretaria Paroquial da Paróquia onde a criança será batizada, com 
a apresentação da certidão de nascimento da criança e Certificado 
atualizado da Preparação para o Batismo dos Pais e dos Padrinhos. 

 
- No caso de criança proveniente de outra Diocese, exige-se, a 
Transferência assinada pelo Pároco da Paróquia de origem e o 
comprovante atualizado da Preparação para o Batismo dos 
Padrinhos. 

- Na Secretaria Paroquial, no momento da inscrição para o Batismo 
sejam recolhidos, numa ficha própria, o endereço, o telefone e 
todos os dados possíveis a respeito da situação religiosa da família 
da criança que será batizada e que reside no território da Paróquia. 



- Essa ficha, após o batizado, será utilizada pela Equipe de 
Visitação da Pastoral do Batismo, para as visitas que fará às 
famílias das crianças batizadas e encaminhamentos possíveis para 
a regularização da situação sacramental dos familiares da criança, 
através da Pastoral da Catequese de 1ª Comunhão, de Crisma, 
Iniciação Cristã ou Pastoral da Catequese de Adultos. 

 
- Na inscrição para o Batismo, os pais devem apresentar a Certidão 
de Nascimento da criança, tal como se encontra, a fim de que não 
haja discordância quanto à data e local do seu nascimento, do seu 
nome e dos nomes dos pais. 

 
- Se os dados para regulamentação da Certidão de Nascimento da 
criança, aguardam decisão judicial, como no caso de adoção, ou se 
batiza com os dados da Certidão atual, ou, então, adia-se o 
batizado até que a decisão judicial seja deferida. 

 
- Para o Batismo em outra Paróquia da Arquidiocese é suficiente a 
Certidão de Nascimento da criança e a apresentação  do  
Certificado atualizado de Preparação para o Batismo dos Pais e dos 
Padrinhos. 

- A Transferência assinada pelo Pároco se faz necessária somente 
quando o batizado for realizado numa Paróquia que não pertence à 
Arquidiocese. 

 
A CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

- O Sacramento do Batismo, sempre que possível, seja celebrado 
aos domingos, manifestando-se assim sua íntima relação com o 
mistério de Cristo ressuscitado. 

 
- Seja organizada em cada Paróquia, sob a coordenação da 
Pastoral do Batismo, a equipe de Celebração do Batismo, com as 
diversas funções bem distribuídas, como exemplo, quem acolhe e 
organiza os participantes nos bancos , os leitores, os cantores, de 
modo que todos sintam-se acolhidos, envolvidos na celebração e, 
da mesma, saiam edificados e satisfeitos. 



- Cada Paróquia tenha dias e horários fixos para a celebração do 
Batismo. 

- As Paróquias procurem facilitar aos pais e padrinhos a data e o 
horário do batizado. 

- Os batizados, como expressão de compromisso e comunhão 
eclesial, enquanto possível, sejam celebrados comunitariamente, 
isto é, várias crianças ao mesmo tempo, com a presença das 
famílias e membros da comunidade. 

 
- Tenha-se o máximo cuidado no sentido de evitar todo e qualquer 
tipo de privilégio, não incentivando ou aceitando, por isso mesmo, o 
Batismo em residências ou capelas particulares. 

- No final da celebração do Batismo, pode ser realizado um ato de 
devoção a Maria, confiando a vida e a fé dos que foram batizados à 
proteção de Nossa Senhora, mãe de Deus e nossa, presença 
materna na caminhada da Igreja e modelo de fidelidade ao projeto 
de Deus. 

- Nesse momento, se for oportuno, que se aproximem das crianças 
batizadas, as pessoas que, por força do costume, foram convidadas 
para serem Madrinhas de Consagração das crianças. 

 
- Por questões pastorais, a celebração do Batismo, seja avaliada 
constantemente pela Pastoral do Batismo, juntamente com o 
Pároco e outros membros da Paróquia, inclusive no CMPP, quanto 
à oportunidade ou não de sua celebração ser realizada na Missa. 

BATISMO DE URGENTE NECESSIDADE 
 
- Por urgente necessidade, decorrente de doença grave ou de 
acidente com risco de perda da vida, sem a possibilidade de 
realização de todos os ritos do Batismo, uma pessoa poderá ser 
batizada em maternidades, hospitais ou mesmo em casas 
particulares. 



- Em caso de perigo de morte, faltando o Ministro ordinário, não 
somente um cristão, mas qualquer pessoa que tenha a intenção de 
fazer o que faz a Igreja, pode conferir o Sacramento do Batismo. 

- Seja entregue aos pais ou responsáveis uma declaração assinada 
pelo Ministro ou por quem realizou o batizado, contendo o nome 
com o qual a criança foi batizada, nomes dos Padrinhos ou 
testemunhas, se houver, a data, o local e o município do batizado. 

- Sejam também esclarecidos sobre a necessidade, no caso de 
recuperação da saúde, de procurar, o quanto antes, pela Paróquia 
de origem ou de participação, para a realização dos ritos 
complementares numa celebração comunitária do Batismo e o 
registro no Livro de Batizado. 

 
- Se a criança vier a falecer sem Batismo, deve-se confortar os pais, 
lembrando-lhes do “ Batismo de vontade”, reconhecido oficialmente 
pela Igreja, onde se ressalta a bondade do Senhor “que quer que 
todos se salvem” (1Tm 2,4). 

 
- Haja por parte dos Párocos interesse e cuidado em preparar os 
paroquianos quanto ao significado, à intenção e ao modo correto de 
realizar o Batismo, em caso de necessidade. 

 
O BATISMO DE ADULTOS – INICIAÇÃO CRISTÃ 

 
- O Batismo dos Adultos seja preparado e celebrado segundo o 
Ritual para a Iniciação Cristã de Adultos - RICA. 

 
- Quando um adulto recebe o Batismo, deve receber, na mesma 
oportunidade, os demais sacramentos de Iniciação Cristã, ou seja, a 
Crisma e a Eucaristia. Salvo a vontade e o direito do Arcebispo em 
poder conferir pessoalmente tais sacramentos (RICA n° 44). 

 
- Valorize-se o Sábado Santo para a celebração do Batismo de 
Adultos. 

 
- Sejam feitos os devidos assentamentos nos Livros de Batizado, 
de Crisma e de 1ª Eucaristia. 



BATIZAM VALIDAMENTE 

- Diversas Igrejas ou Comunidades Cristãs batizam validamente; 
por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser 
novamente batizado, nem sequer sob condição. 

- Essas Igrejas são: a) Igrejas Orientais (“Ortodoxas”, que não estão 
em comunhão plena com a Igreja Católica-Romana, das quais, pelo 
menos, seis se encontram presentes no Brasil: Igreja Greco- 
ortodoxa de Antioquia, Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Ortodoxa 
Ucraniana, Igreja Russa de Rito Bizantino, Igreja Armênia Ortodoxa, 
Igreja Siríaca Ortodoxa); b) Igreja Vétero-católica; c) Igreja 
Episcopal do Brasil (“Anglicanos”); d) Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB); e) Igreja Evangélica Luterana 
no Brasil (IELB); f) Igreja Metodista. 

 
- Outras Igrejas ou Comunidades Cristãs, ainda que não estejam de 
acordo com a concepção teológica sobre o Batismo, por exemplo: 
que o Batismo não justifica e, por isso, não é totalmente necessário; 
alguns de seus pastores, segundo parece, não manifestam sempre 
urgência em batizar seus fiéis ou em seguir exatamente o rito 
batismal prescrito com o batismo em nome da Santíssima Trindade, 
todavia, quando há garantias de que a pessoa foi batizada segundo 
o Rito prescrito por essas Igrejas ou Comunidades Cristãs, não se 
pode rebatizar, nem sob condição. 

- Essas Igrejas ou Comunidades Cristãs são: Igrejas Presbiterianas, 
Igrejas Batistas, Igrejas Congregacionais, Igrejas Adventistas; a 
maioria das Comunidades Cristãs Pentecostais: Assembleia de 
Deus; Congregação Cristã do Brasil; Igreja do Evangelho 
Quadrangular; Igreja Deus é Amor; Igreja Evangélica Pentecostal 
“O Brasil para Cristo, Exército da Salvação (este grupo não  
costuma batizar, mas quando o faz, realiza-o de modo válido quanto 
ao rito) e outras afins. 

- Um cristão batizado numa dessas Igrejas ou Comunidades 
Cristãs não pode ser, portanto, “rebatizado”, nem sequer sob 
condição. Entretanto, exige‐se de quem já foi batizado, e deseja 
integrar‐se na Igreja Católica, uma profissão de fé que seja 



formalizada em ato público perante a comunidade; por esta 
profissão de fé ele é recebido na Igreja Católica. 

 
- É necessário, todavia, que traga da Igreja ou Comunidade Cristã, 
onde foi batizado, um Atestado de Batismo. 

 
- Feita a Profissão de Fé e, antes de receber o Sacramento da 
Eucaristia, da Crisma ou do Matrimônio, a pessoa precisa, porém, 
confessar‐se com o sacerdote. 

 
BATISMO SOB CONDIÇÃO 

 
- Há Igrejas ou Comunidades Cristãs de cujos Batismos se pode 
prudentemente duvidar e, por essa razão, requer-se, como norma 
geral, a administração de um novo Batismo, sob condição. 

 
- Essas Igrejas são: a) “Igrejas Brasileiras” (embora não se possa 
levantar nenhuma objeção quanto à matéria ou à forma 
empregadas pelas “Igrejas Brasileiras”, contudo, pode-se e deve-se 
duvidar da intenção de seus ministros (cf. Comunicado Mensal da 
CNBB, setembro de 1973, p. 1227, c, no 4; cf. também, no Guia 
ecumênico, o verbete Brasileiras, Igrejas); b) Igreja Universal do 
Reino de Deus; c) Igreja Internacional da Graça de Deus. 

 
BATISMO NULO 

 
- São considerados nulos os batizados feitos nas seguintes Igrejas, 
Comunidades Cristãs, seitas ou grupos religiosos: a. Igreja 
Pentecostal Unida do Brasil (costuma batizar apenas "Em nome do 
Senhor Jesus" e não em nome de toda a Santíssima Trindade); b. 
Mórmon ou dos Santos dos Últimos Dias (negam a divindade de 
Cristo, no sentido autêntico e, consequentemente, seu papel 
redentor); c. Testemunhas de Jeová (negam a fé na Santíssima 
Trindade);d. Ciência Cristã; e. Messiânica ou da Unificação do 
Reverendo Moon; f. Cientologia e Grupos como os da Umbanda, 
Candomblé e outros menos conhecidos. 

LIVRO DE ASSENTAMENTO DE BATIZADO 



- Nos livros de Batismo devem constar os termos de abertura / 
encerramento e serem autenticados pelo Chanceler da Cúria 
Metropolitana. 

- Os batizados sejam primeiro inscritos no livro de Batismo, nas 
duas cópias como é de costume . Em seguida, transcritos, tais 
como se encontram, no Livro de Batismo digitalizado. 

 
- Aconselha-se que cada Paróquia tenha gravado em pen-drive ou 
HD externo uma cópia do Livro de Batismo digitalizado. 

 
- Ao serem concluídos, uma cópia do Livro de Batizado permanece 
na Secretaria Paroquial; a outra deve ser enviada à Cúria 
Arquidiocesana. 

- O Pároco mantenha o Livro de Batizado com sua assinatura 
atualizada. 

- Ao ser transferido, o Pároco deve deixar o Livro de Batizado 
assinado. 

 
- Não se acrescenta, subtrai ou se faz correção no Livro de 
Batizado, naquilo que já foi lavrado, sem a autorização, por escrito, 
do Arcebispo. 

 
DEPOIS DO BATISMO 

 
- A Equipe de Visitação da Pastoral do Batismo, procure por 
iniciativas e meios que favoreçam a continuação dos contatos da 
Paróquia com a família, como visitas ou celebrações mensais, pelo 
menos por um ano, mas sobretudo, em datas significativas, como o 
aniversário de batizado da criança ou do casamento dos pais. 

 
O SACRAMENTO DA CRISMA 

 
1- FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS 

 
- Os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o 
Messias (cf. Is 11,2). Toda a vida de Jesus se realiza na força do mesmo 
Espírito (cf. Jo 3,34), em vista de sua missão salvífica (cf. Lc 4,16-22; Is 



61,1). A manifestação do Espírito Santo no batismo de Jesus foi sinal de 
sua messianidade e filiação divina (cf. Mt 3,13-17; Jo 1,33-34). 

 
- O Senhor prometeu, várias vezes, enviar aos seus a efusão do Espírito 
Santo (cf. Lc 12,12; Jo 3,5-8; 7,37-39; 16,7-15; At 1,8). Ele cumpriu esta 
promessa na ressurreição (cf. Jo 20,22) e, de modo admirável, no dia de 
Pentecostes (cf. At 2,1-4). Os que acolheram a palavra e foram batizados 
receberam o dom do Espírito Santo (cf. At 2,38). 

 
- “Desde então, os apóstolos, para cumprir a vontade de Jesus Cristo, 
comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito 
Santo, que leva a graça do batismo à sua consumação (At 8, 5-17; 19,5-6). 
[...] A imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica 
como a origem do sacramento da confirmação que perpetua, de certo modo, 
na Igreja, a graça de Pentecostes” (Paulo VI, Constituição Apostólica 
Divinae Consortium Naturae). 

 
- “Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, a Igreja 
acrescentou à imposição das mãos uma unção com o óleo perfumado 
(crisma)” (C.I.C. no 1289). A Confirmação completa a iniciação cristã, 
solidifica a graça batismal e é sinal de uma participação mais intensa na 
missão de Jesus e na plenitude dos dons do Espírito Santo. Pela 
confirmação, o Espírito Santo, presente no coração do batizado, capacita e 
fortalece o cristão para a missão de ser luz que faz resplandecer o próprio 
Cristo. 

 
- A Confirmação imprime na alma o caráter, marca espiritual indelével que 
aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis recebido no batismo, e confere a 
missão de testemunhar publicamente a fé. “Pelo sacramento da 
confirmação, os batizados são vinculados mais perfeitamente à Igreja, 
enriquecidos de especial força do Espírito Santo, e assim mais estritamente 
obrigados à fé que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem 
difundir e defender tanto por palavras como por obras” (LG 11; cf. tb. 
C.D.C. cân. 879; AA 3). Assim como o Espírito santo, derramado em 
Pentecostes, consolidou a vocação missionária da Igreja, a força do mesmo 
Espírito, conferida na confirmação, impele o cristão a se tornar missionário, 
em vista da edificação da Igreja (cf. 1 Cor 14,12). 



- Os fiéis têm obrigação de receber a Confirmação (cf. C.D.C. cân. 890); 
sem este sacramento e a eucaristia, o batismo é, sem dúvida, válido e 
eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. Que os presbíteros 
possam conscientizar os fiéis do valor deste sacramento e inclusive de sua 
necessidade para receber o sacramento da Ordem e do Matrimônio (cf. 
C.D.C. cân. 1065 e 1050,§ 3o ). 

 
- “A Confirmação está de tal modo ligada à sagrada Eucaristia que os fiéis, 
já marcados com o sinal do Batismo e da Confirmação, são inseridos 
plenamente no corpo de Cristo pela participação na Eucaristia” (DNC 9). O 
crismado é declarado plenamente iniciado e adulto na fé, pronto para a 
missão e o apostolado na Igreja e no mundo. 

 
2- DETERMINAÇÕES CANÔNICAS 

 
TÍTULO II - DO SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO 

 
Cân. 879 - O sacramento da confirmação, que imprime caráter, e pelo qual 
os batizados, continuando o caminho da iniciação cristã, são enriquecidos 
com o dom do Espírito Santo e vinculados mais perfeitamente à Igreja, 
fortalece-os e mais estritamente os obriga a serem testemunhas de Cristo 
pela palavra e ação e a difundirem e defenderem a fé. 

 
CAPÍTULO I - DA CELEBRAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO 

 
Cân. 880 - § 1. O sacramento da confirmação é conferido pela unção do 
crisma na fronte, o que se faz pela imposição da mão e pelas palavras 
prescritas nos livros litúrgicos aprovados. § 2. O crisma a se utilizar no 
sacramento da confirmação deve ser consagrado pelo Bispo, mesmo que o 
sacramento seja administrado por um presbítero. 

 
Cân. 881 - É conveniente que o sacramento da confirmação seja celebrado 
na igreja e dentro da missa; por causa justa e razoável, pode ser celebrado 
fora da missa e em qualquer lugar digno. 

 
CAPÍTULO II - DO MINISTRO DA CONFIRMAÇÃO 

 
Cân. 882 - O ministro ordinário da confirmação é o Bispo; administra 
validamente este sacramento também o presbítero que tem essa faculdade 



em virtude do direito comum ou de concessão especial da autoridade 
competente. 

 
Cân. 883 - Pelo próprio direito, têm a faculdade de administrar a 
confirmação: 1° - dentro dos limites de seu território, aqueles que pelo 
direito se equiparam ao Bispo diocesano; 2° - no que se refere à pessoa e, 
questão, o presbítero que, em razão de ofício ou por mandato do Bispo 
diocesano, batiza um adulto ou recebe alguém já batizado na plena 
comunhão da Igreja católica; 3° - no que se refere aos que se acham em 
perigo de morte, o pároco, e até qualquer sacerdote. 

 
Cân. 884 - § 1. O Bispo diocesano administre a confirmação por si mesmo 
ou cuide que seja administrada por outro Bispo; se a necessidade o exigir, 
pode conceder faculdade a um ou mais presbíteros determinados para 
administrarem esse sacramento. § 2. Por motivo grave, o Bispo e também o 
presbítero que, pelo direito ou por especial concessão da autoridade 
competente, têm a faculdade de confirmar, podem, caso por caso, associar a 
si presbíteros que também administrem o sacramento. 

 
Cân. 885 - § 1. O Bispo diocesano tem a obrigação de cuidar que seja 
conferido o sacramento da confirmação aos fiéis que o pedem devida e 
razoavelmente. § 2. O presbítero que tem essa faculdade deve usá-la para 
aqueles em cujo favor a faculdade foi concedida. 

 
Cân. 886 - § 1. Em sua diocese, o Bispo administra legitimamente o 
sacramento da confirmação também aos fiéis que não são seus súditos, a 
não ser que haja proibição expressa do Ordinário deles. § 2. Para 
administrar licitamente a confirmação em outra diocese, o Bispo precisa da 
licença do Bispo diocesano, ao menos razoavelmente presumida, a não ser 
que se trate de súditos seus. 

 
Cân. 887 - O presbítero, com faculdade de administrar a confirmação, 
administra-a licitamente também a estranhos, dentro do território que lhes 
foi designado, salvo haja proibição do Ordinário deles; mas, em território 
alheio, não a administra validamente a ninguém, salva a prescrição do cân. 
886, n. 3. 



Cân. 888 - Dentro do território em que podem administrar a confirmação, 
os ministros podem também administrá-la em lugares isentos. 

 
CAPÍTULO III DOS CONFIRMANDOS 

 
Cân. 889 - § 1. É capaz de receber a confirmação todo o batizado ainda não 
confirmado, e somente ele. § 2. Exceto em perigo de morte, para alguém 
receber licitamente a confirmação, se requer, caso tenha uso da razão, que 
esteja convenientemente preparado, devidamente disposto, e que possa 
renovar as promessas do batismo. 

 
Cân. 890 - Os fiéis têm a obrigação de receber tempestivamente esse 
sacramento; os pais, os pastores de almas, principalmente os párocos, 
cuidem que os fiéis sejam devidamente instruídos para o receberem e que 
se aproximem dele em tempo oportuno. 

 
Cân. 891 - O sacramento da confirmação seja conferido aos fiéis, mais ou 
menos na idade da discrição, a não ser que a Conferência dos Bispos tenha 
determinado outra idade, ou haja perigo de morte, ou, a juízo do ministro, 
uma causa grave aconselhe outra coisa. 

 
CAPÍTULO - IV DOS PADRINHOS 

 
Cân. 892 - Enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho, a  
quem cabe cuidar que o confirmando se comporte como verdadeira 
testemunha de Cristo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes a 
esse sacramento. 

 
Cân. 893 - § 1. Para que alguém desempenhe o encargo de padrinho, é 
necessário que preencha as condições mencionadas no cân. 874. 

 
CAPÍTULO V - DA PROVA E ANOTAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO 

 
Cân. 894 - Para provar a administração da confirmação, observem-se as 
prescrições do cân. 876. 



Cân. 895 - No livro de crismas da cúria diocesana ou onde isso tiver sido 
prescrito pela Conferência dos Bispos ou pelo Bispo diocesano, no livro a 
ser conservado no arquivo paroquial, anotem-se os nomes dos confirmados, 
mencionando o ministro, os pais e padrinhos, o lugar e o dia da 
confirmação; o pároco deve informar da confirmação ao pároco do lugar do 
batismo, a fim de que se faça a anotação no livro dos batizados, de acordo 
com o cân. 535, § 2. 

 
Cân. 896 - Se o pároco do lugar não tiver estado presente, o ministro o 
informe, quanto antes, por si ou por outros, da confirmação conferida. 

 
3- ORIENTAÇÕES PASTORAIS 

A PASTORAL DA CRISMA 

- A Pastoral da Crisma visa: 1- Suscitar nos Crismandos uma opção 
consciente, livre, a favor de Jesus Cristo e de seu projeto de vida; 2- 
Oferecer uma síntese da mensagem cristã aos jovens, que querem 
crismar-se; 3- Levá-los a uma integração na Comunidade eclesial e 
à celebração da fé com os irmãos; 4- Integrar a vivência da fé com 
os valores evangélicos através de um testemunho coerente de vida. 

 
- Neste sentido, tão importante quanto o conteúdo, é a 
aprendizagem da vida cristã na Comunidade eclesial, que dá 
garantia de continuidade na vivência cristã, através das diversas 
atividades: avaliações periódicas (trabalhando a motivação); 
celebrações marcantes (apresentação à comunidade, entrega da 
Bíblia, renovação do compromisso batismal, celebração 
penitencial); participação progressiva na vida da Comunidade cristã 
e contato direto com as carências espirituais e sociais da Paróquia, 
do município ou região. 

 
- O acolhimento inicial é de suma importância. Recomenda-se que 
haja contato pessoal dos membros da Pastoral da Crisma e, dentro 
de suas possiblidades, do Pároco com cada Crismando. 

 
- Incentive-se a missão dos Catequistas da Crisma como um 

Ministério a ser assumido solenemente na Comunidade e, com uma 
certa estabilidade, evitando a rotatividade excessiva que dificulta a 



segurança e o aperfeiçoamento da Catequese de Crisma na 
Paróquia. 

 
- Estabeleçam-se conteúdos, objetivos e critérios precisos em vista 
da formação e atualização dos Catequistas da Crisma, num 
trabalho conjunto em toda a Arquidiocese. 

 
- A Crisma é ligada a Pentecostes, à vinda do Espírito Santo para 
animar o testemunho. É necessário, na preparação para a Crisma, 
enfocar esta dimensão constitutiva do Sacramento e levar os 
candidatos e candidatas a fazerem, progressivamente, uma 
experiência missionária, como membros da Igreja. 

 
- Na Pastoral da Crisma seja dada atenção especial aos estudantes 
e trabalhadores de outras regiões que residem temporariamente 
nas Paróquias da Arquidiocese, colocando à sua disposição datas e 
horários que facilitam a participação dos mesmos na preparação 
para a Crisma. 

 
A PREPARAÇÃO PARA A CRISMA 

 
- O tempo de preparação para a Crisma seja realizado com 
encontros semanais, dias especiais de formação, tempos  
dedicados à oração, retiros espirituais, contatos com a realidade 
onde vivem, oportunidades que permitam uma maior interiorização 
dos conteúdos e a abertura de coração à ação do Espírito Santo. 

 
- A preparação para a Crisma será de 1 ano. 

 
- No momento da recepção do Sacramento da Crisma o crismando 
deve estar com 14 anos completos. 

 
- Dedique-se momento especial à consideração dos apelos de Deus 
ao Ministério ordenado, à Vida religiosa consagrada, à Família 
cristã, bem como à vocação para o engajamento na Sociedade, a 
fim de construir o Reino de Deus. 

 
- Evite-se, neste tempo de preparação, tudo que pareça com aula, 
como o termo “Curso de Crisma”. Sejam eles chamados de 



“encontros de formação”, e tenham, na medida do possível, um 
local que contribua para um bom aproveitamento dos participantes. 

 
- O lugar para a preparação para a Crisma seja a Paróquia. Na 
igreja Matriz, Capelas ou Comunidades. 

 
- As pessoas que assumem a Catequese crismal obedeçam às 
orientações da Arquidiocese e tenham o cuidado de não 
fundamentá-la na espiritualidade própria do Movimento a que 
pertencem, esquecendo da dimensão eclesial que é maior e vai 
além daquilo que é próprio do Movimento. 

 
- No momento da inscrição para a preparação para Crisma os 
candidatos, além dos seus dados pessoais, devem apresentar uma 
cópia da Certidão de Batismo e um comprovante da 1ª Eucaristia. 

 
- O conteúdo da preparação para a Crisma deve partir da vida 
concreta dos jovens levando-os à missão, e, possivelmente, 
seguindo temas como estes: a) O jovem e sua realidade - família, 
sexualidade, contexto social, estudo, trabalho; b) Confronto desta 
realidade com o projeto de Deus - iniciação bíblica, história da 
Salvação, a novidade de Jesus Cristo; c) A história da Igreja - as 
várias religiões, o Diálogo Inter- Religioso e o Ecumenismo; d) A 
vida na Graça, a Igreja, os Sacramentos, destacando os da 
iniciação cristã - Batismo, Crisma, Eucaristia. e) O cristão no 
mundo: trabalho, política, Meio Ambiente, lazer, Meios de 
Comunicação Social... 

 
- A Coordenação Arquidiocesana da Pastoral da Crisma indique, 
com possibilidade de escolha, 3 subsídios que possam ser usados 
nos Encontros de preparação para a Crisma nas Paróquias da 
Arquidiocese. 

 
- A transferência da preparação para a Crisma de uma Paróquia 
para a outra, seja assinada pela Coordenadora Paroquial da 
Pastoral da Crisma e, se for o caso, também pelo Pároco ou por 
aquele que faz sua vez. 

 
A CELEBRAÇÃO DA CRISMA 



- O sacramento da Crisma seja celebrado na igreja Matriz ou 
Capela, dentro da Missa; por causa justa e razoável, pode ser 
celebrado fora da Missa e em qualquer lugar digno. 

 
- Poderá ser também celebrada em lugares isentos, ou seja, igrejas 
ou Capelas de Congregações Religiosas, Institutos de Vida 
Apostólica ou Novas Comunidades, aprovadas pela Igreja. 

 
- A celebração da Crisma seja bem preparada, mas com 
sobriedade, evitando exageros nas vestes e outros gastos 
desnecessários. 

 
- A celebração sempre deve ser combinada antes com o Arcebispo, 
quanto ao Tempo Litúrgico, às Leituras e aos Cantos. 

 
OS CRISMANDOS 

 
- Todo batizado, ainda não confirmado, pode e deve receber o 
Sacramento da Confirmação. Mais do que com o número de anos, 
deve se preocupar com a maturidade dos fiéis na fé e com sua 
inserção numa comunidade cristã viva. 

 
- Há necessidade de organizar o trabalho com os Adolescentes nas 
Paróquias, entre a 1ª Eucaristia e a Crisma, para acompanhar esta 
fase da vida, decisiva para sua formação humana e cristã e sua 
atuação na Igreja. 

 
- Se o Crismando ainda não foi batizado, deve começar a 
preparação para a Crisma, e, depois, de, pelo menos, 6 meses, 
será batizado, realizando também a 1ª Eucaristia. 

 
OS PADRINHOS 

 
- Aconselha-se como Padrinho ou Madrinha, enquanto possível, a 
mesma pessoa que assumiu esse encargo no Batismo. 

 
- Para ser Padrinho ou Madrinha de Crisma, é necessário que 
preencha as condições exigidas pela Igreja: 



1- Seja designado pelo próprio crismando, por seus pais ou 
responsáveis; ou, na falta deles, pelo próprio Pároco ou Ministro, e 
tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. 

 
2- Tenha 16 anos completos, crismado, e leve uma vida de acordo 
com a fé e o encargo que vai assumir. Se estiver vivendo 
maritalmente, casado no Religioso. 

 
- Na impossibilidade de apresentar a Certidão de Crisma, que 
testemunhe sob Juramento, com a presença de duas testemunhas, 
apresentando, pelo menos, algumas informações ou detalhes a 
respeito da celebração do sacramento da Crisma, tais como o nome 
da igreja, nome do Padrinho (a) ou de pessoas que foram 
crismadas no mesmo dia, fotos, nome do Pároco da Paróquia ou do 
Bispo que administrou a Crisma, O mesmo procedimento deve ser 
usado em relação à Certidão de Casamento no religioso. 

 
A PROVA E ANOTAÇÃO DA CRISMA 
 

- Nos livros de Crisma devem constar os termos de abertura / 
encerramento e serem autenticados pelo Chanceler da Cúria 
Metropolitana. 

- As Crismas sejam primeiro inscritas no livro de Crisma, em duas 
cópias Em seguida, transcritas, tais como se encontram, no Livro  
de Crisma digitalizado. 

- Aconselha-se que cada Paróquia tenha gravado em pen-drive ou 
HD externo uma cópia do Livro de Crisma digitalizado. 

 
- Ao serem concluídos, uma cópia do Livro de Crisma permanece 
na Secretaria Paroquial; a outra deve ser enviada à Cúria 
Arquidiocesana. 

 
- A Paróquia, dentro de quinze dias, deve informar da Crisma o 
Pároco do lugar do Batismo do crismado, a fim de que este faça o 
registro no livro dos batizados. 



- Não se acrescenta, subtrai ou se faz correção no Livro de Crisma, 
depois que a inscrição foi lavrada, sem a autorização, por escrito, 
do Arcebispo. 

 
DEPOIS DA CRISMA 

 
- É necessário um programa de pós-Crisma, em que seja dado um 
acompanhamento aos novos crismados, através de contatos 
periódicos ajudando-os na sua vivência cristã e propiciando-lhes 
ocasião de viver a sua vocação e missão no apostolado, segundo o 
carisma de cada um deles. 

 
- Este tempo deve também ser aproveitado para o início da 
formação para o Sacramento do Matrimônio. 

 
- Nesse sentido, recomenda-se uma maior colaboração entre a 
Pastoral da Crisma, o Setor Juventude e a Pastoral Familiar. 

 
O SACRAMENTO DA EUCARISTIA 

1- FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS 

- Pela comunhão eucarística, aqueles que foram salvos em Cristo pelo 
Batismo e a Ele mais profundamente configurados pela Confirmação 
participam, com toda a comunidade, do sacrifício do Senhor (cf. C.I.C. 
1332; PO 5b). Com efeito, a “Eucaristia é a celebração central da Igreja, 
alimento substancial dos discípulos e missionários” (DAp 25). O 
sacramento da Eucaristia faz parte do processo de iniciação à vida cristã. 

 
- Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia que celebrou com seus 
discípulos, antes de se oferecer em sacrifício ao Pai, e ordenou que estes a 
celebrassem, em memória de sua morte e ressurreição, até a sua volta (cf. 
Mt 26,17-29; Mc 14, 12- 25; Lc 22,7-20; 1Cor 11, 23-27), constituindo-os, 
assim, os sacerdotes do Novo Testamento (cf. C.I.C. 1337). 

 
- A Eucaristia, ação de graças ao Pai (cf. Lc 22,19), é também conhecida 
como ceia do Senhor (cf. 1 Cor 11,20), fração do pão (cf. At 2, 42.46; 20, 
7.11), assembleia eucarística (cf. 1Cor 11,17-34), memorial da paixão e da 
ressurreição do Senhor (cf. Lc 22,19), santo sacrifício da missa, sacrifício 
de louvor (cf. Hb 13,15), sacrifício espiritual (cf. 1Pd 2,5), sacrifício puro e 



santo (cf. Ml 1,11), santíssimo sacramento, comunhão, santa missa (cf. 
C.I.C. 1328-1330). 

 
- A Igreja denomina transubstanciação a mudança do pão e do vinho no 
Corpo e Sangue de Cristo Nosso Senhor (cf. C.I.C. 1374-1376). O 
Santíssimo Sacramento da Eucaristia contém verdadeiramente o corpo, 
sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo 
todo. “A Eucaristia é a presença salvífica de Jesus na comunidade dos fiéis 
e seu alimento espiritual [...], é dom, por excelência, porque dom dele 
mesmo, da sua pessoa na humanidade sagrada, e também de sua obra de 
salvação” (EE 9.11). 

 
- “O sacrifício eucarístico, memorial da morte e ressurreição do Senhor, em 
que se perpetua pelos séculos o sacrifício da cruz, é o ápice e a fonte de 
todo o culto e da vida cristã; por ele é significada e se realiza a unidade de 
todo o povo de Deus, e se completa a construção do corpo de Cristo” 
(C.D.C. cân. 897). “Os demais sacramentos, como, aliás, todos os 
ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à sagrada Eucaristia 
e a ela se ordenam, pois a santíssima Eucaristia contém todo o bem 
espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa páscoa e pão vivo, 
dando vida aos homens, através de sua carne vivificada e vivificante pelo 
Espírito Santo” (cf. PO 5b; cf. tb. C.D.C. cân.897). 

 
- A Eucaristia nos introduz no ato oblativo de Jesus. Não recebemos 
somente de modo passivo o Logos encarnado, mas participamos da 
dinâmica de sua entrega. “A «mística» do sacramento tem um caráter 
social, porque, na comunhão sacramental, eu fico unido ao Senhor, com 
todos os demais comungantes: O pão é um, e nós, embora muitos, somos 
um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão”, diz São Paulo 
(1 Cor 10, 17). 

 
- A união com Cristo é também a união com todos aqueles a quem ele se 
entrega. Não posso ter Cristo só para mim, somente posso pertencer-lhe em 
união com todos aqueles que são ou se tornarão seus. A comunhão me faz 
sair de mim mesmo para ir ao seu encontro, e assim também ao encontro de 
todos os cristãos. [...] O amor a Deus e o amor ao próximo estão agora 
verdadeiramente unidos: o Deus encarnado atrai-nos todos a si mesmo. 
Assim se entende por que o ágape se tornou um dos nomes da Eucaristia; 



nela, o ágape de Deus vem a nós, corporalmente, para continuar atuando 
em nós e por nós” (Bento XVI in Deus Caritas Est, no 14). 

 
- “Daí a necessidade de dar prioridade, nos programas pastorais, à 
valorização da Missa dominical. Temos de motivar os cristãos para que 
participem dela ativamente e, se possível, melhor ainda com a família. A 
assistência dos pais com seus filhos à celebração eucarística dominical é 
uma pedagogia eficaz para comunicar a fé e um estreito vínculo que 
mantém a unidade entre eles. 

 
- O domingo significou, ao longo da vida da Igreja, o momento 
privilegiado do encontro das comunidades com o Senhor ressuscitado. É 
necessário que os cristãos experimentem que não seguem um personagem 
da história passada, senão o Cristo vivo, presente no hoje e no agora de 
suas vidas. Ele é o Vivente que caminha ao nosso lado, descobrindo-nos o 
sentido dos acontecimentos, da dor e da morte, da alegria e da festa, 
entrando em nossas casas e permanecendo nelas, alimentando-nos com o 
Pão que dá vida. A Eucaristia deve ser o centro da vida cristã.” (DAp, 
Discurso inaugural do Papa Bento XVI, no 4). 

 
2- DETERMINAÇÕES CANÔNICAS 

 
TÍTULO III - DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

 
Cân. 897 - Augustíssimo sacramento é a santíssima Eucaristia, na qual se 
contém, se oferece e se recebe o próprio Cristo Senhor e pela qual 
continuamente vive e cresce a Igreja. O Sacrifício eucarístico, memorial da 
morte e ressurreição do Senhor, em que se perpetua pelos séculos o 
Sacrifício da cruz, é o ápice e a fonte de todo o culto e da vida cristã, por 
ele é significada e se realiza a unidade do povo de Deus, e se completa a 
construção do Corpo de Cristo. Os outros sacramentos e todas as obras de 
apostolado da Igreja se relacionam intimamente com a santíssima 
Eucaristia e a ela se ordenam. 

 
Cân. 898 - Os fiéis tenham na máxima honra a santíssima Eucaristia, 
participando ativamente na celebração do augustíssimo Sacrifício, 
recebendo devotíssima e frequentemente esse sacramento e prestando-lhe 
culto com suprema adoração; os pastores de almas, explicando a doutrina 



sobre esse sacramento, instruam diligentemente os fiéis sobre essa 
obrigação. 

 
CAPÍTULO I - DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 
Cân. 899 - § 1. A celebração eucarística é a ação do próprio Cristo e da 
Igreja, na qual, pelo ministério do sacerdote, o Cristo Senhor, presente sob 
as espécies de pão e vinho, se oferece a Deus Pai e se dá como alimento 
espiritual aos fiéis unidos à sua oblação. § 2. No Banquete eucarístico, o 
povo de Deus é chamado a reunir-se sob a presidência do Bispo ou, por sua 
autoridade, do presbítero, que faz as vezes de Cristo, unem-se na 
participação todos os fiéis presentes, clérigos ou leigos, cada um a seu 
modo, segundo a diversidade de ordens e funções litúrgicas. § 3. A 
celebração eucarística se ordene de tal maneira que todos os participantes 
recebam os muitos frutos, para cuja obtenção Cristo Senhor instituiu o 
Sacrifício eucarístico. 

 
ART. 1 - DO MINISTRO DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

 
Cân. 900 - § 1. O ministro, que, fazendo as vezes de Cristo, pode realizar o 
sacramento da Eucaristia, é somente o sacerdote validamente ordenado. § 
2. Celebra licitamente a Eucaristia o sacerdote não impedido por lei 
canônica, observando-se as prescrições dos cânones seguintes. 

 
Cân. 901 - O sacerdote pode aplicar a missa por quaisquer pessoas, vivas 
ou defuntas. 

 
Cân. 902 - A não ser que a utilidade dos fiéis requeira ou aconselhe o 
contrário, os sacerdotes podem concelebrar a Eucaristia; permanece, 
porém, a liberdade de cada um celebrar a Eucaristia individualmente, não 
porém durante o tempo em que na mesma igreja ou oratório haja uma 
concelebração. 

 
Cân. 903 - Seja admitido a celebrar o sacerdote, mesmo desconhecido do 
reitor da igreja, contanto que apresente documento de recomendação de seu 
Ordinário ou Superior, dado há menos de um ano, ou prudentemente se 
possa julgar que não esteja impedido de celebrar. 



Cân. 904 - Lembrando-se sempre que no ministério do sacrifício 
eucarístico se exerce continuamente a obra da redenção, os sacerdotes 
celebrem freqüentemente; e mais recomenda-se com insistência a 
celebração cotidiana, a qual, mesmo não se podendo ter presença de fiéis, é 
um ato de Cristo e da Igreja, em cuja realização os sacerdotes 
desempenham seu múnus principal. 

 
Cân. 905 - § 1. Não é lícito ao sacerdote celebrar mais de uma vez ao dia, 
exceto nos casos em que, de acordo com o direito, é lícito celebrar ou 
concelebrar a Eucaristia mais vezes no mesmo dia. § 2. Se houver falta de 
sacerdotes, o Ordinário local pode permitir que, por justa causa, os 
sacerdotes celebrem duas vezes ao dia e até mesmo três vezes nos 
domingos e festas de preceito, se as necessidades pastorais o exigirem. 

 
Cân. 906 - Salvo por causa justa e razoável, o sacerdote não celebre o 
Sacrifício eucarístico sem a participação de pelo menos algum fiel. 

 
Cân. 907 - Na celebração eucarística, não é permitido aos diáconos e leigos 
proferir as orações, especialmente a oração eucarística, ou executar as 
ações próprias do sacerdote celebrante. 

 
Cân. 908 - É proibido aos sacerdotes católicos concelebrar a Eucaristia 
junto com sacerdotes ou ministros de Igrejas ou comunidades que não estão 
em plena comunhão com a Igreja católica. 

 
Cân. 909 - O sacerdote não deixe de se preparar devidamente, pela oração, 
para a celebração do Sacrifício eucarístico e de agradecer a Deus no final. 

 
Cân. 910 - § 1. Ministro ordinário da sagrada comunhão é o Bispo, o 
presbítero e o diácono. § 2. Ministro extraordinário da sagrada comunhão é 
o acólito ou outro fiel designado de acordo com o cân. 230, § 3. 

 
Cân. 911 - § 1. Têm dever e direito de levar a santíssima Eucaristia como 
viático aos doentes o pároco e os vigários paroquiais, os capelães, como 
também o Superior da comunidade nos institutos religiosos clericais ou nas 
sociedades de vida apostólica, em relação a todos os que se encontram na 
casa. § 2. Em caso de necessidade ou com a licença ao menos presumida do 



pároco, do capelão ou do Superior, a quem se deve depois informar, deve 
fazê-lo qualquer sacerdote ou outro ministro da sagrada comunhão. 

 
ART. 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

 
Cân. 912 - Qualquer batizado, não proibido pelo direito, pode e deve ser 
admitido à sagrada comunhão. 

 
Cân. 913 - § 1. Para que a santíssima Eucaristia possa ser administrada às 
crianças, requer-se que elas tenham suficiente conhecimento e cuidadosa 
preparação, de modo que, possam compreender o mistério de Cristo, de 
acordo com sua capacidade, e receber o Corpo do Senhor com fé e 
devoção. § 2. Contudo, pode-se administrar a santíssima Eucaristia às 
crianças que estiverem em perigo de morte, se puderem discernir o Corpo 
de Cristo do alimento comum e receber a comunhão com reverência. 

 
Cân. 914 - É dever, primeiramente dos pais ou de quem faz as suas vezes e 
do pároco, cuidar que as crianças que atingiram o uso da razão se preparem 
convenientemente e sejam nutridas quanto antes com esse divino alimento, 
após a confissão sacramental; compete também ao pároco velar que não se 
aproximem do sagrado Banquete às crianças que ainda não atingiram o uso 
da razão ou aquelas que ele julgar não estarem suficientemente dispostas. 

 
Cân. 915 - Não sejam admitidos à sagrada comunhão os excomungados e 
os interditados, depois da imposição ou declaração da pena, e outros que 
obstinadamente persistem no pecado grave manifesto. 

 
Cân. 916 - Quem está consciente de pecado grave não celebre a missa nem 
comungue o Corpo Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental, a não 
ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar; nesse 
caso, porém, lembre-se que é obrigado a fazer um ato de contrição perfeita, 
que inclui o propósito de se confessar quanto antes. 

 
Cân. 917 - Quem já recebeu a santíssima Eucaristia pode recebê-la 
novamente no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística em que 
participa, salva a prescrição do can. 921, § 2. 



Cân. 918 - Recomenda-se vivamente que os fiéis recebam a sagrada 
comunhão na própria celebração eucarística; seja- lhes, contudo, 
administrada fora da missa quando a pedem por justa causa, observando-se 
os ritos litúrgicos. 

 
Cân. 919 - § 1. Quem vai receber a santíssima Eucaristia abstenha-se de 
qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio no 
espaço de ao menos uma hora antes da sagrada comunhão. § 2. O sacerdote 
que no mesmo dia celebra duas ou três vezes a santíssima Eucaristia pode 
tomar alguma coisa antes da segunda ou terceira celebração, mesmo que 
não haja o espaço de uma hora. § 3. Pessoas idosas e doentes, bem como as 
que cuidam delas, podem receber a santíssima Eucaristia, mesmo que 
tenham tomado alguma coisa na hora que antecede. 

 
Cân. 920 - § 1. Todo fiel, depois de ter recebido a santíssima Eucaristia 
pela primeira vez, tem a obrigação de receber a sagrada comunhão ao 
menos uma vez por ano. § 2. Esse preceito deve ser cumprido no tempo 
pascal, a não ser que, por justa causa, se cumpra em outro tempo dentro do 
ano. 

 
Cân. 921 - § 1. Os fiéis em perigo de morte, proveniente de  qualquer 
causa, sejam confortados com a sagrada comunhão como viático. § 2. 
Mesmo que já tenham comungado nesse dia, recomenda- se vivamente que 
comunguem de novo aqueles que vierem a ficar em perigo de morte. § 3. 
Persistindo o perigo de morte, recomenda-se que seja administrada a eles a 
sagrada comunhão mais vezes em dias diferentes. 

 
Cân. 922 - Não se retarde demasiadamente o viático aos doentes; os que 
têm cura de almas velem cuidadosamente para que os doentes sejam com 
ele confortados, ainda plenamente lúcidos. 

 
Cân. 923 - Os fiéis podem participar do sacrifício eucarístico e receber a 
sagrada comunhão em qualquer rito católico, salva a prescrição do cân. 
844. 

 
ART. 3 - DOS RITOS E CERIMÔNIAS DA CELEBRAÇÃO 
EUCARÍSTICA 



Cân. 924 - § 1. O sacrossanto Sacrifício eucarístico deve ser celebrado com 
pão e vinho, e a este se deve misturar um pouco de água. § 2. O pão deve 
ser só de trigo e feito há pouco, de modo que não haja perigo de 
deterioração. § 3. O vinho deve ser natural, do fruto da uva e não 
deteriorado. 

 
Cân. 925 - Distribua-se a sagrada comunhão só sob a espécie de pão ou,  
de acordo com as leis litúrgicas, sob ambas as espécies; mas, em caso de 
necessidade, também apenas sob a espécie de vinho. 

 
Cân. 926 - Na celebração eucarística, segundo antiga tradição da Igreja 
latina, o sacerdote empregue o pão ázimo em qualquer lugar que celebre. 

 
Cân. 927 - Não é lícito, nem mesmo urgindo extrema necessidade, 
consagrar uma matéria sem a outra, ou mesmo consagrá-las a ambas fora 
da celebração eucarística. 

 
Cân. 928 - Faça-se a celebração eucarística em língua latina ou outra 
língua, contanto que os textos litúrgicos tenham sido legitimamente 
aprovados. 

 
Cân. 929 - Sacerdotes e diáconos, para celebrarem ou administrarem a 
Eucaristia, se revistam dos paramentos sagrados prescritos pelas rubricas. 

 
Cân. 930 - § 1. O sacerdote doente ou idoso, se não puder manter- se de pé, 
pode celebrar sentado o Sacrifício eucarístico, observando as leis litúrgicas, 
não porém diante do povo, salvo com licença do Ordinário local. § 2. O 
sacerdote cego ou que padece de outra doença celebra licitamente o 
Sacrifício eucarístico, utilizando qualquer texto dos aprovados para a 
missa, e assistido, se for o caso, por outro sacerdote ou diácono, ou mesmo 
por um leigo devidamente instruído, que o auxilie. 

 
ART. 4 - DO TEMPO E LUGAR DA CELEBRAÇÃO 
EUCARÍSTICA 

 
Cân. 931 - A celebração e distribuição da Eucaristia pode realizar-se em 
qualquer dia e hora, com exceção dos excluídos pelas leis litúrgicas. 



Cân. 932 - § 1. A celebração eucarística deve realizar-se em lugar sagrado, 
a não ser que, em caso particular, a necessidade exija outra coisa; neste 
caso, deve-se fazer a celebração em lugar decente. § 2. O Sacrifício 
eucarístico deve realizar-se sobre altar dedicado ou benzido; fora do lugar 
sagrado, pode ser utilizada uma mesa conveniente, mas sempre com toalha 
e corporal. 

 
Cân. 933 - Por justa causa e com licença ex pressa do Ordinário local, é 
lícito ao sacerdote, removido o escândalo, celebrar a Eucaristia em templo 
de alguma Igreja ou comunidade eclesial que não tenha plena comunhão 
com a Igreja católica. 

 
CAPÍTULO II - DA CONSERVAÇÃO E VENERAÇÃO DA 
SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

 
Cân. 934 - § 1. A santíssima Eucaristia: 1°- deve-se conservar na igreja 
catedral ou na igreja a ela equiparada, em todas as igrejas paroquiais e 
ainda na igreja ou oratório anexo a uma casa de instituto religioso ou de 
sociedade de vida apostólica; 2°- pode-se conservar na capela do Bispo e, 
com licença do Ordinário local, nas outras igrejas, oratórios e capelas. § 2. 
Nos lugares em que se conserva a santíssima Eucaristia deve sempre haver 
alguém que cuide dela e, na medida do possível, um sacerdote celebre 
missa aí, pelo menos duas vezes por mês. 

 
Cân. 935 - A ninguém é lícito conservar a Eucaristia na própria casa ou 
levá-la consigo em viagens, a não ser urgindo uma necessidade pastoral e 
observando-se as prescrições do Bispo diocesano. 

 
Cân. 936 - Na casa de um instituto religioso ou em outra casa pia, 
conserve-se a santíssima Eucaristia somente na igreja ou oratório principal 
anexo à casa; contudo, por justa causa, o Ordinário pode permitir que se 
conserve também noutro oratório dessa casa. 

 
Cân. 937 - A não ser que obste motivo grave, a igreja em que se conserva a 
santíssima Eucaristia esteja aberta todos os dias aos fiéis, ao menos durante 
algumas horas, a fim de que eles possam dedicar-se à oração diante do 
santíssimo Sacramento. 



Cân. 938 - § 1. Conserve-se a santíssima Eucaristia habitualmente apenas 
no tabernáculo da igreja ou oratório. § 2. O tabernáculo em que se conserva 
a santíssima Eucaristia esteja colocado em alguma parte da igreja ou 
oratório que seja distinta, visível, ornada com dignidade e própria para a 
oração. § 3. O tabernáculo em que habitualmente se conserva a santíssima 
Eucaristia seja inamovível, construído de matéria sólida e não-transparente, 
e de tal modo fechado, que se evite o mais possível e perigo de profanação. 
§ 4. Por motivo grave, é lícito conservar a santíssima Eucaristia, 
principalmente à noite, em algum lugar mais seguro e digno. § 5. Quem 
tem o cuidado da igreja ou oratório providencie que seja guardada com o 
máximo cuidado a chave do tabernáculo onde se conserva a santíssima 
Eucaristia. 

 
Cân. 939 - Conservem-se na píxide ou âmbula hóstias consagradas em 
quantidade suficiente para as necessidades dos fiéis; renovem-se com 
freqüência, consumindo-se devidamente as antigas. 

 
Cân. 940 - Diante do tabernáculo em que se conserva a santíssima 
Eucaristia, brilhe continuamente uma lâmpada especial, com a qual se 
indique e se reverencie a presença de Cristo. 

 
Cân. 941 - § 1. Nas igrejas e oratórios onde se conserva a santíssima 
Eucaristia, podem- se fazer exposições com a píxide ou com o ostensório, 
observando-se as normas prescritas nos livros litúrgicos. § 2. Durante a 
celebração da missa, não haja exposição do santíssimo Sacramento no 
mesmo recinto da igreja ou oratório. 

 
Cân. 942 - Recomenda-se que, nessas igrejas e oratórios, se faça todos os 
anos a exposição do santíssimo Sacramento, prolongada por tempo 
conveniente, mesmo não contínuo, a fim de que a comunidade local medite 
mais longamente no ministério eucarístico e o adore; essa exposição, 
porém, só se faça caso se preveja razoável concurso de fiéis e observando- 
se as normas estabelecidas. 

 
Cân. 943 - Ministro da exposição do Santíssimo Sacramento e da bênção 
eucarística é o sacerdote ou diácono; em circunstâncias especiais, apenas da 
exposição e reposição, mas não da bênção, é o acólito, um ministro 



extraordinário da sagrada comunhão, ou outra pessoa delegada pelo 
Ordinário local, observando-se as prescrições do Bispo diocesano. 

 
Cân. 944 - § 1. Onde for possível, a juízo do Bispo diocesano, em 
testemunho público de veneração para com a santíssima Eucaristia, 
principalmente na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, haja procissão 
pelas vias públicas. § 2. Compete ao Bispo diocesano estabelecer normas 
sobre as procissões, assegurando a participação e dignidade delas. 

 
CAPÍTULO III - DAS ESPÓRTULAS PARA A CELEBRAÇÃO DA 
MISSA 

 
Cân. 945 - § 1. Segundo o costume aprovado pela Igreja, a qualquer 
sacerdote que celebra ou concelebra a missa é permitido receber a espórtula 
oferecida para que ele aplique a missa segundo determinada intenção. § 2. 
Recomenda-se vivamente aos sacerdotes que, mesmo sem receber nenhuma 
espórtula, celebrem a missa segundo a intenção dos fiéis, especialmente  
dos pobres. 

 
Cân. 946 - Os fiéis que oferecem espórtula para que a missa seja aplicada 
segundo suas intenções concorrem, com essa oferta, para o bem da Igreja e 
participam de seu empenho no sustento de seus ministros e obras. 

 
Cân. 947 - Deve-se afastar completamente das espórtulas de missas até 
mesmo qualquer aparência de negócio ou comércio. 

 
Cân. 948 - Devem aplicar-se missas distintas na intenção de cada um 
daqueles pelos quais foi oferecida e aceita uma espórtula, mesmo diminuta. 

 
Cân. 949 - Quem está obrigado a celebrar e aplicar a missa segundo a 
intenção de quem ofereceu a espórtula, continua com tal obrigação, mesmo 
que, sem culpa sua, se tenham perdido as espórtulas recebidas. 

 
Cân. 950 - Oferecendo-se determinada soma para aplicação de missas, sem 
indicar o número de missas que se devem celebrar, este seja calculado 
segundo a espórtula em vigor no lugar onde reside o ofertante, a não ser 
que se deva presumir legitimamente que outra tenha sido a sua intenção. 



Cân. 951 - § 1. O sacerdote que celebra mais missas no mesmo dia pode 
aplicar cada uma delas segundo a intenção pela qual foi oferecida a 
espórtula, mas com a condição de reter para si a espórtula de uma só missa, 
excetuando o dia do Natal do Senhor, e entregar as outras para os fins 
determinados pelo Ordinário, admitindo-se alguma retribuição por título 
extrínseco. § 2. O sacerdote que concelebrar no mesmo dia uma segunda 
missa por nenhum título pode receber espórtula por ela. 

 
Cân. 952 - § 1. Compete ao concílio provincial ou à reunião dos Bispos da 
província determinar por decreto, para toda a província, que espórtula deva 
ser oferecida pela celebração e aplicação da missa; não é lícito ao sacerdote 
exigir soma mais elevada. É lícito, porém, a ele aceitar para a aplicação da 
missa uma espórtula maior, se oferecida espontaneamente; pode também 
aceitar espórtula menor. § 2. Onde tal decreto não existe, observe-se o 
costume vigente na diocese. § 3. Também os membros de quaisquer 
institutos religiosos devem obedecer ao decreto ou costume do lugar, 
mencionados nos §§ 1 e 2. 

 
Cân. 953 - A ninguém é lícito receber, para aplicar pessoalmente, tantas 
espórtulas de missas que não possa satisfazer dentro de um ano. 

 
Cân. 954 - Se em determinadas igrejas ou oratórios se pede a celebração de 
missas em número superior às que aí se podem celebrar, é lícito celebrá-las 
em outro lugar, salvo vontade contrária dos ofertantes expressamente 
manifestada. 

 
Cân. 955 - § 1. Quem tenciona confiar a outros a celebração de missas a 
serem aplicadas deve entregar quanto antes a celebração delas a sacerdotes 
de sua confiança, contanto que conste estarem eles acima de qualquer 
suspeita; deve transmitir integralmente a espórtula recebida, a não ser que 
conste com certeza que o excedente da soma devida na diocese foi dado a 
título pessoal; tem ainda a obrigação de cuidar da celebração delas até que 
tenha recebido uma declaração de que foi aceita a obrigação e recebida a 
espórtula. § 2. O prazo, dentro do qual as missas devem ser celebradas, 
começa a partir do dia em que as recebeu o sacerdote que vai celebrá-las a 
não ser que conste o contrário. § 3. Quem confia a outros missas a serem 
celebradas deve sem demora registrar num livro as missas que recebeu e 



que entregou a outros anotando também suas espórtulas. § 4. Cada 
sacerdote deve anotar cuidadosamente as missas que recebeu para celebrar, 
e as que já celebrou. 

 
Cân. 956 - Todos e cada um dos administradores das causas pias, ou de 
algum modo obrigados a cuidar da celebração de missas, seja clérigos seja 
leigos, entreguem a seus Ordinários os encargos das missas que não 
tiverem sido satisfeitos dentro de um ano, segundo o modo a ser por estes 
determinado. 

 
Cân. 957 - O dever e o direito de velar pelo cumprimento dos encargos de 
missas, nas igrejas do clero secular, compete ao Ordinário local, e nas 
igrejas de institutos religiosos ou de sociedades de vida apostólica a seus 
Superiores. 

 
Cân. 958 - § 1. O pároco e o reitor de igreja ou de outro lugar pio, em que 
se costumam receber espórtulas de missas, tenham um livro especial, no 
qual anotem cuidadosamente o número, a intenção, a espórtula oferecida, 
bem como a celebração das missas que devem ser celebradas. § 2. O 
Ordinário tem a obrigação de examinar esses livros, todos os anos, por si 
mesmo ou por outros. 

 
3- ORIENTAÇÕES PASTORAIS 

A SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

- Sejam seguidas, em tudo, as normas estabelecidas pelo Missal 
Romano e as orientações emanadas pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). 

 
- Como objetivo de respeitar e valorizar a Eucaristia, enquanto 
Oração comum de todos os batizados, ápice e centro da vida da 
Igreja, evitem-se expressões que possam limitar essa realidade de 
totalidade, tais como Missa de Crianças, de Jovens, Sertaneja, 
Carismática, de Cura e Libertação e outras parecidas. 



- O Altar é o centro de toda a celebração eucarística. Seja mantido, 
portanto, em lugar fixo e central, para onde se volte a atenção de 
toda a Assembleia dos fiéis, e coberto com toalha branca, limpa e 
bem disposta, mas sem perder a sua inteira visibilidade. 

 
- Sobre o altar ou perto dele, dispõem-se, em qualquer celebração, 
pelo menos dois castiçais com velas acesas, ou quatro ou seis, 
sobretudo no caso da Missa dominical ou festiva de preceito, e até 
sete, se for o Arcebispo a presidir. 

 
- Igualmente, sobre o altar ou perto dele, haja uma cruz, com a 
imagem de Cristo crucificado. Os castiçais e a Cruz ornada com a 
imagem de Cristo crucificado podem ser levados na procissão de 
entrada. 

 
- Também se pode colocar sobre o altar o Evangeliário, distinto do 
livro das outras leituras, a não ser que ele seja levado na procissão 
de entrada. O Evangeliário, por sua vez, seja mantido sobre o altar 
de acordo e nos momentos prescritos pela liturgia. 

 
- As velas deverão ser acesas, toda vez que se realizarem 
celebrações litúrgicas da Eucaristia, dos outros Sacramentos e da 
Palavra. 

 
- O Círio pascal deve ser aceso em todas as celebrações litúrgicas 
mais solenes do Tempo Pascal, tanto para a Missa como em 
“Laudes” e Vésperas. Depois do dia de Pentecostes, o Círio pascal 
conserva-se honorificamente no Batistério, para se acender na 
celebração do Batismo e dele se acenderem as velas dos 
batizados. Nas igrejas onde não há batistério, seja guardado em 
local adequado. 

 
- Para a celebração das Exéquias, o mesmo deverá ser preparado 
junto do local onde se depõe o féretro. 

 
- Os corporais, manustérgios e sanguíneos utilizados nas 
Celebrações eucarísticas devem ser lavados por pessoa 
responsável para tal, em bacia exclusiva para este fim e a água 



dessas lavagens deve ser colocada em locais adequados ou em 
vasos de planta. 

 
- Para celebrar a Santa Eucaristia, como também para os demais 
Sacramentos, o Sacerdote deverá estar vestido com o traje litúrgico 
adequado, ao menos com túnica e estola da cor correspondente ao 
Tempo Litúrgico, ao próprio dos Santos ou ao Sacramento que 
celebra. 

 
- A dignidade e o decoro da própria celebração litúrgica exige o 
necessário asseio, simplicidade e harmonia das alfaias, vestes, 
vasos e livros sagrados. 

 
A PASTORAL DA LITURGIA E DO CANTO LITÚRGICO 

 
- Sejam constituídas nas Paróquias as Pastorais da Liturgia e do 
Canto Litúrgico, com suas respectivas Equipes, para promover a 
participação ativa, incentivar as aclamações dos fiéis, as respostas, 
a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e 
atitudes, e que seja observado, a seu tempo, o silêncio sagrado. 

 
- Nas celebrações litúrgicas, Ministro ou fiel, exercendo seu ofício, 
faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas Normas 
Litúrgicas lhe compete. 

 
- Os Coroinhas, Acólitos, Sacristãos, Ministros Extraordinários da 
Comunhão Eucarística, Leitores, Animadores ou Comentaristas e 
membros do grupo de Canto Litúrgico exerçam sua função com 
piedade sincera e ordem, imbuídos de espírito litúrgico e 
preparados para executar as suas partes, perfeita e 
ordenadamente. 

 
- As Equipes de Liturgia e de Canto Litúrgico deverão preparar bem 
as celebrações com a devida antecedência, evitando improvisações 
ou acertos de última hora. 

 
- As Equipes de Liturgia devem combinar com o Presidente da 
Celebração sobre as iniciativas propostas para as celebrações 
litúrgicas e as motivações especiais, 7º Dia, aniversários... 



- As Intenções de Missa, enquanto possível, sejam marcadas na 
Secretaria Paroquial, com as pessoas sendo orientadas quanto à 
participação na celebração eucarística na qual a intenção é 
aplicada. 

 
- Na preparação das celebrações é importante que as Equipes 
considerem os seguintes aspectos: 

 
1º passo - Situar a celebração no tempo litúrgico: não se celebra do 
mesmo modo Quaresma e Tempo Pascal. Situar a celebração na 
vida da Comunidade: levar em conta os acontecimentos que 
marcam a vida da comunidade e outras motivações especiais que 
marcam a celebração: mês vocacional, mês da Bíblia, ou data 
especial. 

 
2º passo - Conhecer quais são as leituras da Palavra de Deus 

propostas para a ocasião e refletir sobre elas, bem como sobre as 
orações do dia. 

 
3º passo - À luz dos passos anteriores (tempo litúrgico, vida da 

comunidade e Palavra de Deus), levantam-se, de modo criativo, 
propostas a respeito dos vários elementos da celebração (ritos, 
símbolos, cantos, preces...), respeitando a índole das diversas 
partes da celebração eucarística e evitando sobrecarregá-la. 

 
4º passo - Elaborar, por escrito, roteiro a ser proposto (o que fazer 
durante a celebração?) e a distribuição das tarefas (quem o faz?) 
envolvendo o número adequado de pessoas que estejam em 
condições de assumir as respectivas funções. 

 
- Para realizar o acima exposto, é indispensável que as Equipes 
promovam reuniões periódicas para a adequada preparação da 
Liturgia e que os membros das Equipes cheguem à igreja com a 
devida antecedência, colocando-se, inclusive, em clima de oração. 

 
- Ter sempre presente a especial importância do trabalho das 
Equipes de Liturgia e de Canto Litúrgico na preparação das 
celebrações: sua tarefa principal será sempre a de estar a serviço 



da assembleia litúrgica, ajudando-a a participar ativamente, 
rezando, contando e fazendo silêncio. 

 
- É, portanto, indispensável atuar como Equipe, isto é, assumir de 
modo corresponsável as diversas atividades desde a preparação 
até a sua execução. 

 
- A comunhão fraterna e a participação de todos nas Equipes serão 
favorecidas e estimuladas pelas reuniões periódicas. 

 
NA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 
- As leituras e o salmo propostos pela Igreja para cada dia ou 
celebração litúrgica, devem seguir o Diretório Litúrgico, 
principalmente nos domingos, festas e solenidades. 

 
- As Leituras e o Salmo Responsorial sejam sempre proclamados 
no Ambão, mesa reservada exclusivamente à proclamação da 
Palavra de Deus, que deverá estar devidamente ornamentada e 
situada em local de destaque, ressaltando a dignidade da Palavra 
de Deus. 

 
- O Animador ou Comentarista deverá utilizar uma estante à parte, 
mais simples do que a da mesa da Palavra. 

 
- As preces da comunidade também serão feitas no Ambão ou 
Mesa da Palavra. 

- As leituras e o canto do salmo sejam feitos diretamente da Bíblia, 
como texto aprovado pela Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, ou do Lecionário; na ausência destes, do próprio Folheto que 
a Assembleia está usando. 

- Os leitores devem ser pessoas devidamente preparadas para esta 
função, conscientes que ocupam lugar de destaque e 
responsabilidade na Liturgia. 

- A fim de evitar improvisação, os leitores deverão ser previamente 
orientados, recebendo, sempre que oportuno, o Ministério de 
Leitores. 



- Orientem-se os Padres, Animadores ou Comentaristas, Leitores, e 
encarregados das preces, a respeito do uso adequado dos 
microfones e do modo correto da proclamação da Palavra de Deus. 

- Os Leitores e o Salmista deverão participar da Celebração 
Eucarística em local próximo da Mesa da Palavra, de acordo com a 
índole do ministério que desempenham, bem como, para evitar 
dispersar a atenção da assembleia ao locomover-se. 

- Deverão também estar devidamente trajados, de modo condizente 
com a dignidade do ministério que exercem. Aqueles que recebem 
o ministério de Leitor deverão usar veste própria. 

- Os comentários litúrgicos não devem ser longos, nem confundidos 
com homilia; breves, seu sentido é oferecer elementos que ajudem 
a compreensão do momento da celebração. 

- A procissão com a Bíblia poderá ser feita com o objetivo de ajudar 
a comunidade a exprimir o valor da Palavra e a estimular uma 
atitude de escuta atenta. É aconselhável que seja feita antes da 
Liturgia da Palavra, para que centralize a atenção sobre a mesma. 

- A Bíblia que entra na procissão seja colocada para as Leituras no 
próprio Ambão. Se o Lecionário já se encontra no Ambão, a Bíblia 
que entrou na procissão poderá ser conduzida à Sacristia ou ser 
colocada numa mesa, ao lado do Ambão, especialmente preparada. 

- O Salmo Responsorial pode ser cantado desde que se respeite 
aquele que é proposto pela Igreja para aquela ocasião; não seja 
substituído por outro canto litúrgico. 

- A Aclamação ao Evangelho proposta pelo Lecionário pode ser 
substituída por um canto apropriado à índole do momento, isto é, 
deve ser claramente um canto de aclamação aleluiática, exceto no 
Tempo Quaresmal, quando se omite o canto do Aleluia e se usam 
aclamações próprias. 

- A Homilia, prática e breve, seja fundamentada na Palavra de 
Deus, nos Documentos da Igreja, nos ensinamentos de Teólogos 
aprovados pela Igreja e com o objetivo claro de nutrir a Fé, 
incentivar a Esperança e fortalecer a Caridade dos participantes. 



- Às Preces dos Fiéis, além daquelas propostas pelos folhetos 
litúrgicos, poderão ser acrescentadas outras, incluindo as 
necessidades locais, eventos da comunidade, mas sem perder o 
seu caráter universal ou se estender demais. 

 
- As cadeiras do Presidente da Celebração e dos Concelebrantes 
não deverão ser colocadas em frente do altar, a fim de respeitar a 
sua dignidade e não encobri-lo, mas em lugar mais adequado para 
a presidência da Assembleia Litúrgica. 

 
- Usem-se unicamente as Orações Eucarísticas incluídas no Missal 
Romano ou legitimamente admitidas pela Sé Apostólica. Pela sua 
dimensão essencialmente eclesial, as Orações Eucarísticas 
aprovadas pela Igreja não podem ser modificadas ou substituídas 
por outras compostas privadamente. 

 
- Não se deve utilizar o momento pós-comunhão para avisos e 
encenações que distraiam da oração e intimidade eucarística. 

 
- Se houver avisos e comunicações a serem feitas, que sejam, de 
modo breve e claro, depois da Oração após a Comunhão e antes 
da bênção final. No caso de alguma apresentação ou mensagem, 
essa poderá ser feita após os avisos e comunicações. 

 
- O Animador ou Comentarista deve antes combinar com o 
Presidente da Celebração a respeito do roteiro da celebração, 
avisos e comunicações. Não se deve dar aviso ou comunicações 
depois que o Presidente tiver despedido a Assembleia. 

 
OS CÂNTICOS LITÚRGICOS 

 
- Os cânticos constituem parte integrante da celebração litúrgica; 
são verdadeiras orações e não acessórios ou elementos 
secundários. É importante cantar a Liturgia e não na Liturgia. 

 
- A Equipe do Canto Litúrgico deve ajudar toda a Assembleia a 
cantar. Mesmo em caso de coral, a sua função ordinariamente é a 
de incentivar, animar e sustentar o canto da assembleia, e não de 
substituí-lo. 



- Os cânticos litúrgicos deverão acompanhar o tempo próprio do 
Ano Litúrgico, e os momentos litúrgicos em que são usados. Os 
Hinários Litúrgicos aprovados pela CNBB oferecem muitas opções 
para a escolha dos mesmos. 

 
- Os instrumentos musicais devem auxiliar a participação de todos e 
não encobrir ou atrapalhar o canto da Assembleia. Observem-se as 
normas litúrgicas a respeito do uso de instrumentos musicais nos 
vários tempos litúrgicos, especialmente na Quaresma e no Advento. 

 
- Quando se utiliza Folheto litúrgico, a escolha dos cantos deve, em 
primeiro lugar, levar em conta o que neles se propõe. Contudo o 
critério principal não será o folheto em si mesmo, mas a índole dos 
cantos propostos e da assembleia com a qual se celebra. 

 
- É importante valorizar com o canto os seguintes momentos da 
celebração: Sinal da Cruz, Ato Penitencial, Glória, Creio, refrão da 
Oração dos fiéis, Santo, aclamações da Oração Eucarística, 
aclamação após a consagração (Anamnese), o Amém no final da 
Doxologia, a oração do Pai Nosso e o Cordeiro de Deus. 

 
- Deve-se cuidar, todavia, para não sobrecarregar a celebração, 
prolongando-a indevidamente com excesso de cantos. 

 
- O Ato Penitencial, o Glória, o Salmo, o Santo, o Creio e o Cordeiro 
não devem ser substituídos por outras letras, outros cantos 
religiosos ou por adaptações que não traduzam seu conteúdo 
essencial. 

 
- O canto de Entrada acompanha a procissão do Presidente da 
celebração e seus auxiliares, introduzindo a comunidade no espírito 
da celebração: não deve ser prolongado além do necessário. 

 
- Durante a consagração não se deve colocar fundo musical. Após a 
consagração, pode-se cantar a aclamação ao Mistério Eucarístico 
prevista no Missal. Essa Aclamação nunca poderá ser substituída 
por qualquer outro cântico religioso ou devocional. 



- Cantos após a Comunhão não são parte obrigatória da 
celebração; quando propostos, devem respeitar o momento 
litúrgico, constituindo expressão clara de oração, adoração e  
louvor. Não devem ter a função de preencher tempo. 

 
- Durante os cantos, gestos corporais poderão ser propostos, 
dependendo das circunstâncias, isto é, se contribuem para que a 
assembleia possa celebrar bem, sempre com decoro e moderação. 

 
- A importância dos cantos não exclui a necessidade de momentos 
de silêncio que também fazem parte da Liturgia e contribuem para 
bem celebrar. 

 
- A instalação do som e a afinação dos instrumentos deverão 
preceder a assembleia que começa a reunir-se para a celebração. 
Por isso, é necessário que os responsáveis estejam na igreja, pelo 
menos, 30 minutos antes do início das celebrações. 

 
- Os grupos de Canto Litúrgico devem ensaiar os cantos e, se 
acharem conveniente, ensaiar com o povo antes das celebrações, 
pelos menos, os refrãos, evitando, porém, comentários 
desnecessários e atraso na celebração. 

 
- O Coordenador do grupo de Canto Litúrgico deve antes combinar 
com o Presidente da Celebração os cantos que serão ou não 
cantados. 

 
A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES NAS CELEBRAÇÕES 

 
- As Equipes de Liturgia e de Canto litúrgico devem se sentir parte 
integrante da assembleia litúrgica, procurando dar testemunho de 
participação atenta, de verdadeira piedade, nas orações, cantos, 
escuta da Palavra, na atenção à homilia e na comunhão. 

 
- É necessário celebrar com o povo e não para o povo. Seu 
ministério é um modo de se celebrar e não mero cumprimento de 
funções enquanto outros celebram. 

 
- O lugar das Equipes de Liturgia e de Canto Litúrgico deve 
favorecer a participação e a integração de seus membros na 



assembleia litúrgica. Devem estar sempre voltados para o altar e 
não de costas para o mesmo. 

 
- As ações das Equipes de Liturgia e de Canto Litúrgico sejam 
testemunho e estímulo para a assembleia, evitando-se tudo o que 
possa atrapalhar e causar distração, como conversas, 
movimentação excessiva, acertos durante a celebração e idas à 
Sacristia. 

 
- As Equipes de Liturgia e de Canto Litúrgico devem favorecer a 
pontualidade no início da celebração, a tranquilidade no decorrer da 
mesma e evitar o seu excessivo e inoportuno prolongamento. 

 
- É importante que a Assembleia Litúrgica sinta-se bem acolhida 
pelas Equipes de Liturgia e de Canto Litúrgico. As Equipes poderão 
exprimir o acolhimento fraterno recebendo as pessoas às portas da 
Igreja ou através do momento da acolhida inicial. 

 
- A participação dos membros das Equipes de Liturgia e de Canto 
Litúrgico na comunhão eucarística seja organizada de tal forma que 
ninguém deixe de comungar, por exemplo, para ficar cantando ou 
tocando, uma vez que o canto está a serviço da comunhão, jamais 
como sua substituição. 

 
- Aconselha-se, onde isso é possível, que a Equipe de Canto 
Litúrgico comungue antes dos demais membros da assembleia. 

 
A PREPARAÇÃO PARA A EUCARISTIA 

 
- A necessidade de uma preparação dos que vão participar da 
Eucaristia brota da grandeza mesma do mistério da Fé que 
celebramos. 

 
- A preparação para a 1ª Eucaristia exige o aprendizado do 
essencial da Doutrina Católica sobre o Credo, os Sacramentos, os 
Mandamentos e a Oração do Senhor; a formação para a vivência 
cristã no culto e no agir cristão no mundo, além da preparação 
específica e próxima para a recepção dos Sacramentos da 
Penitência e da Eucaristia. 



A PREPARAÇÃO DAS CRIANÇAS PARA A 1ª EUCARISTIA 
 
- Preparar as crianças para a vida eucarística é dever, em primeiro 
lugar, dos pais ou responsáveis. Deve ser estimulada a sua 
participação no processo catequético. 

 
- A preparação para a 1ª Eucaristia de crianças, quanto ao tempo 
de duração, seja de 3 anos. 

 
- No momento da inscrição para a preparação à 1ª Eucaristia a 
criança deve estar com 8 anos completos. 

 
- As crianças que ainda não foram batizadas, começam a 
preparação para a 1ª Eucaristia e depois de um tempo de 
preparação, não inferior a 6 meses, receberão o Sacramento do 
Batismo. 

 
- A Pastoral da Catequese de 1ª Eucaristia esteja também 
preparada para receber crianças que se apresentam em outros 
períodos do ano, com dinâmica específica de acompanhamento, 
evitando, desse modo, que a criança se sinta recusada, e, assim, 
tendo que esperar pelo início do próximo ano, corra o risco de 
desanimar, desistir e se afastar. 

 
- A preparação seja confiada a Catequistas com boa capacitação 
doutrinal e espiritual e comprovado testemunho de vida cristã, sob a 
supervisão do Pároco ou do Coordenador da Capela. 

 
- A Coordenação Arquidiocesana da Pastoral da Catequese de 1ª 
Eucaristia indique 3 opções de subsídios catequéticos, deixando 
livre a escolha de um deles por parte das Paróquias. 

 
- A preparação seja feita nas Paróquias, Capelas ou Comunidades 
Eclesiais. 

 
- A catequese de preparação para a Eucaristia não deve ser 
considerada de forma isolada, mas integrada ao contexto da 
Iniciação Cristã como um todo e inserida num processo de 
formação contínua. 



- A metodologia adotada, sem deixar de ser querigmática e 
mistagógica , deve ter em conta as modernas orientações da 
pedagogia, utilizando linguagem acessível às crianças e recursos 
didáticos apropriados para explicar a fé e motivar na criança o 
seguimento de Jesus e a inserção na vida da Igreja. 

 
- Nos encontros de Catequese, além da formação doutrinária e da 
preparação específica para determinado sacramento, o 
catequizando deverá receber também uma formação humana e 
cristã integral, que o capacite a viver e atuar como cristão, 
testemunha do Evangelho e agente de transformação nos diversos 
ambientes de que participa. 

 
- A Renovação das Promessas Batismais, quando possível, seja 
realizada antes da celebração da primeira Eucaristia, levando pais e 
padrinhos a reassumir com maior ardor o “sim” oferecido junto à pia 
batismal de seus filhos e afilhados, estimulando-os a continuar 
acompanhando o catequizando no caminho do ser Igreja. Ou, 
então, na Missa de 1ª Eucaristia. 

 
- A transferência da preparação para a 1ª Eucaristia de uma 
Paróquia para a outra, seja assinada pela Coordenadora Paroquial 
da Pastoral da Catequese de 1ª Eucaristia e, se for o caso, também 
pelo Pároco ou por aquele que faz sua vez. 

 
- Durante a preparação, as crianças e adolescentes, juntamente 
com suas famílias, sejam incentivados e orientados para uma 
participação mais constante na celebração da Missa dominical. 

 
- Os catequizandos sejam formados para a leitura da Bíblia e para a 
oração diária, para o sentido missionário da fé, sua pertença à 
Igreja e participação em sua missão. 

 
- Sejam também incentivados a reconhecer que Deus chama o 
cristão para diversas vocações e ministérios na Igreja, entre elas, a 
vida sacerdotal e religiosa consagrada, a vida da família cristã, 
dispondo-os assim a servir ao Senhor segundo esses carismas. 



- Em data próxima à celebração da 1ª Eucaristia, realize-se a 1ª 
Confissão, feita individualmente, depois de uma Celebração 
Penitencial adequada, quando se evidencia a presença de Cristo 
Salvador que perdoa. 

 
- Os confessores, por ocasião da 1ª Confissão, tenham especial 
cuidado em relação às crianças, evitando criar constrangimentos 
desnecessários e dificuldades futuras. 

 
A PREPARAÇÃO DOS PAIS 

 
- Cada comunidade, ao preparar crianças e adolescentes para 1ª 
Eucaristia, reserve um tempo para a preparação dos pais dos 
neocomungantes. 

 
- Nesses encontros sejam retomados os temas centrais da fé cristã, 
com o objetivo de revigoramento do seu testemunho de fé, através 
da participação na vida sacramental e apostólica da Igreja. 

 
- Sejam criadas oportunidades para os pais e outros familiares dos 
catequizandos se aproximarem dos Sacramentos da Penitência e 
da Eucaristia, dispondo-os, assim, à plena participação com seus 
filhos. 

 
A CELEBRAÇÃO DA 1ª EUCARISTIA. 

 
- As celebrações da 1ª Eucaristia revistam-se de aspecto litúrgico 
festivo, que não haja celebrações individuais, mas tenham 
verdadeiramente o aspecto comunitário. Sejam realizadas, 
preferencialmente aos domingos ou em dias santificados, em 
horário adequado à plena participação da comunidade. 

 
- Não se façam celebrações de 1ª Eucaristia em dias de Festa do 
Padroeiro, dia de encerramento de missões populares, de bodas ou 
outros eventos, pois o centro litúrgico de interesse deixará de ser a 
presença das crianças e adolescentes que celebram a sua 1ª 
Eucaristia. 

 
- As celebrações sejam realizadas nas Matrizes das Paróquias, 
Capelas ou Lugares de Culto das Comunidades, de comum acordo 
com o Pároco e demais responsáveis. 



- O Pároco, de preferência, deverá presidir a celebração da 1ª 
Eucaristia ou, em seu lugar, um outro sacerdote da Arquidiocese e 
por ele designado. 

 
- A celebração da Missa da 1ª Eucaristia seja preparada por outros 
catequistas e catequizandos, garantindo uma maior tranquilidade os 
neocomungantes, parentes e Catequistas mais diretamente 
envolvidos na celebração. 

 
- Empenhem-se os Párocos ou responsáveis, para que o número 
dos neocomungantes não seja excessivo em cada celebração. O 
bom senso pastoral indicará qual possa ser o número ideal de 
neocomungantes em cada Missa de 1ª Eucaristia. 

 
- Sejam as celebrações da 1ª Eucaristia revestidas de simplicidade, 
não sejam excessivamente prolongadas, porém, belas e 
participadas. 

 
- As vestes dos neocomungantes sejam simples e de bom gosto, 
evitando-se o luxo, o exótico , os gastos inúteis e a desigualdade 
entre os comungantes. As igrejas sejam ornamentadas com 
simplicidade, sem excessos. 

 
- Os cantos sejam conhecidos de modo que permitam a 
participação de todos. O acompanhamento dos instrumentos seja 
adequado e moderado. 

 
- Evitem-se iniciativas ou inovações de ritos que venham 
transformar as celebrações mais em teatro que verdadeira Liturgia. 

 
- Os fotógrafos e cinegrafistas sejam delicadamente convidados a 
colaborar com a celebração, evitando a dispersão da assembleia. O 
bom senso do Pároco e da Coordenação Paroquial da Catequese 
deverá definir os momentos em que as fotografias e filmagens 
deverão ser realizadas. 

 
- Aconselha-se vivamente que cada Paróquia tenha um Livro de 
Assentamento das 1ªs Eucaristias nela realizadas. 



APÓS A PRIMEIRA EUCARISTIA. 
 
- Seja dado um acompanhamento pastoral aos recém-iniciados na 
vida eucarística. Sinta-se a comunidade Paroquial responsável pelo 
seu acompanhamento e amadurecimento na fé. 

 
- Este acompanhamento poderá se realizar de diversas formas, 
entre outras: 

 
1- Implantação nas Paróquias da Pastoral dos Adolescentes, da 
Perseverança ou Infância e Adolescência Missionárias. 

 
2- Formação de grupos de evangelização com adolescentes e pré- 
adolescentes. 

 
3- Aproveitamento de crianças e adolescentes para o exercício de 
funções litúrgicas, como Coroinhas e Acólitos. 

 
5- Encontros específicos para crianças e adolescentes, com 
manhãs ou tardes de formação. 

 
6- Encaminhamento dos adolescentes para o a preparação para a 

Crisma, quando chegar o momento apropriado. 
 

7- Celebrações penitenciais para crianças e adolescentes. 
 
O CULTO DE ADORAÇÃO À SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

 
- Cuide-se para que os Sacrários para a colocação do Santíssimo 
Sacramento, sejam feitos de material resistente, com suficiente 
garantia de inviolabilidade e fixos nos lugares onde estão 
colocados. 

 
- Haja um cuidado especial com a chave do Sacrário, e quando 
possível uma Capela especial para o Santíssimo Sacramento. 

 
-Multipliquem-se momentos especiais de adoração e de louvor à 
Santíssima Eucaristia, realizando Exposições solenes, Horas 
Santas, Bênçãos do Santíssimo Sacramento. 



- Os fiéis incentivados a reconhecerem no dia a dia a presença real 
de Cristo na Eucaristia, dando sentido aos gestos de genuflexão ao 
Santíssimo Sacramento ao entrar e sair da Igreja, ou Capela do 
Santíssimo quando houver e da adoração silenciosa às sagradas 
espécies conservadas nos sacrários. 

 
-Mantenha-se sempre acesa a lâmpada do Santíssimo Sacramento, 
como indicativa da presença real de Cristo que se faz Eucaristia. É 
mais adequado ao símbolo eucarístico o uso de velas naturais ou 
lâmpadas a óleo que se consomem , o que não impede o uso de 
lâmpadas elétricas próprias. 

 
- Cuide-se que o Templo e, de modo especial, a Capela do 
Santíssimo Sacramento sejam respeitados como lugares sagrados, 
propiciando clima de silêncio e oração, especialmente para a 
reverência devida ao Santíssimo Sacramento. 

 
- Deve-se cuidar que nas exposições transpareça claramente a 
relação do culto do Santíssimo Sacramento com a Missa. Evite-se 
na exposição todo aparato que de qualquer modo possa contrariar o 
desejo de Cristo ao instituir a Santíssima Eucaristia, sobretudo para 
nos servir de alimento, remédio e conforto. 

 
- Durante a exposição do Santíssimo Sacramento proíbe-se a 
celebração da Missa no mesmo recinto da igreja ou oratório. 

 
- Devido à natureza da celebração sagrada da Missa, o Cristo não 
deve estar eucaristicamente presente desde o início da celebração 
sobre o altar onde se celebra a Missa, pois esta presença é fruto da 
consagração e deve aparecer como tal. 

 
- Se a exposição se estender por um ou mais dias, deverá ser 
suspensa durante a celebração da Missa, a não ser que seja 
celebrada em capela separada da nave onde se faz a exposição, e 
ao menos alguns fiéis permaneçam em adoração. 

 
- O ministro ordinário da exposição do Santíssimo Sacramento é o 
Sacerdote ou o Diácono que, no fim da adoração, antes de repor o 
Sacramento, abençoa com ele o povo. 



- Na ausência do Sacerdote e do Diácono, ou estando 
legitimamente impedidos, poderão expor publicamente a Santíssima 
Eucaristia para a adoração dos fiéis e depois repô-la, o Acólito 
instituído e outro Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística 
A estes não é permitido, no entanto, dar a bênção com o 
Santíssimo Sacramento. 

 
- Para a exposição do Santíssimo Sacramento, sua adoração e 
bênção, sejam sempre rigorosamente seguidas as normas e rituais 
próprios, conforme os apresenta o Ritual para o culto eucarístico 
fora da Missa. 

 
- As procissões internas com o Santíssimo Sacramento sejam 
realizadas após a benção final, ou, pelo menos, depois da Oração 
após a Comunhão, com os devidos cuidados, evitando alimentar 
nos participantes uma visão mágica ou distorcida da Eucaristia,  
com a necessidade de toques e beijos diretos no Cibório ou 
Ostensório. 

 
- Por outro lado, os fieis sejam acolhidos e ajudados para que 
compreendam a importância da Eucaristia como alimento espiritual 
que nutre a Fé, incentiva a Esperança e fortalece a Caridade. Que 
sejam também orientados quanto ao valor da Eucaristia como 
instrumento e expressão de comunhão entre os irmãos e irmãs e de 
partilha solidária dos bens espirituais e materiais. 

 
EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO 

 
- O Ritual de Bênção do Santíssimo Sacramento propõe os 
seguintes momentos que deverão ser sempre respeitados: 
Exposição, Adoração, Bênção e Reposição. 

 
- Exposição: Reunido o povo, o ministro aproxima-se do altar, ao 
som de um canto eucarístico, se for oportuno. Se o Sacramento não 
se encontrar no altar da exposição, o ministro, de véu umeral, vai 
buscá-lo, no lugar onde é conservado. O cibório ou ostensório é 
colocado sobre a mesa do altar coberta com toalha e sobre um 
corporal aberto. 



- Se a exposição for mais prolongada e com ostensório, pode-se 
usar um trono em lugar bem destacado; cuide-se, porém, que não 
esteja demasiado alto e distante. Feita a exposição, se for com 
ostensório, o ministro incensa o Sacramento. Se a adoração se 
prolongar por mais tempo, o ministro, feita a devida reverência, 
pode retirar-se. 

 
- Se a exposição for mais solene e prolongada, a hóstia seja 
consagrada na Missa que precede imediatamente a exposição e 
colocada no ostensório sobre o altar depois da Comunhão. A Missa 
terminará com a Oração Pós-Comunhão, omitindo-se os ritos finais. 
Antes de se retirar, o sacerdote coloca o Sacramento sobre o trono, 
se for o caso, o incensa. 

 
- Adoração: Durante a exposição, as orações, cantos e leituras 
devem ser organizados de tal modo que os fiéis, em fervorosa 
oração, se dediquem ao Cristo Senhor. Para favorecer a oração 
interior usar-se-ão leituras da Sagrada Escritura com Homilia ou 
breves exortações que despertem maior estima pelo Mistério 
Eucarístico. Convém ainda que os fiéis respondam à Palavra de 
Deus por meio do canto. É conveniente que em momentos 
apropriados se guarde um silêncio sagrado. 

 
- Durante a exposição mais prolongada do Santíssimo Sacramento, 
pode se celebrar também alguma parte da Liturgia das Horas, 
sobretudo as Horas principais; na verdade, por ela os louvores e as 
ações de graças tributados a Deus na Celebração Eucarística 
estendem-se às diversas horas do dia, e as preces da Igreja se 
dirigem a Cristo e por Cristo ao Pai em nome de toda a 
humanidade. 

 
- Bênção: Ao término da adoração, o sacerdote ou o diácono 
aproxima-se do altar, faz genuflexão e se ajoelha; entoa-se o hino 
‘Tão sublime Sacramento’ ou outro canto eucarístico. Enquanto 
isso, o ministro, de joelhos, incensa o Santíssimo Sacramento, 
quando a exposição for com ostensório. Faz a Oração própria da 
Benção. Terminada a Oração, o sacerdote ou o diácono, de véu 



umeral, faz genuflexão, toma o ostensório ou o cibório e com ele 
traça, em silêncio, o sinal da cruz sobre o povo. 

 
- Reposição: Dada a bênção, o próprio sacerdote ou o diácono que 
deu a bênção, reza o Bendito seja Deus... Deus e Senhor Nosso. 
Em seguida, o sacerdote ou diácono repõe o Santíssimo 
Sacramento no sacrário, faz genuflexão enquanto o povo, se for 
oportuno, profere algum canto de aclamação; por fim, se retira. 

 
- O povo cristão dá um testemunho público de fé e piedade para 
com o Santíssimo Sacramento nas procissões em que a Eucaristia 
é levada pelas ruas em rito solene com cantos e orações, 
especialmente na Solenidade do Corpo e Sangue do Senhor, 
Corpus Christi. 

 
- Convém que a procissão, na Solenidade de Corpus Christi, com o 
Santíssimo Sacramento se realize após a Missa na qual se 
consagrará a hóstia a ser levada na procissão. Nada impede que a 
procissão seja feita também após uma adoração pública e 
prolongada, mas sempre depois da Missa e não antes dela. 

 
A DISTRIBUIÇÃO DA SAGRADA COMUNHÃO NAS MISSAS 

 
- Ao buscar as Hóstias no Sacrário, o Ministro abre o Sacrário com 

respeito, fazendo a genuflexão, ao abri-lo e fechá-lo, a menos que 
esteja carregando consigo o Santíssimo Sacramento. 

 
- O Santíssimo Sacramento deverá ser sempre colocado sobre um 
corporal aberto. 

 
- Ao entregar a Comunhão o Ministro deve apresentar a Hóstia 
dizendo “o Corpo de Cristo” e o comungante responderá “Amém”. 
Outras expressões, posições ou gestos não deverão obscurecer a 
realidade eucarística apresentada. 

 
- A comunhão deverá ser entregue na língua ou na mão, devendo 
ser respeitado o desejo do comungante. Orientem-se os fiéis sobre 
o modo correto de se apresentar à comunhão, especialmente 
quando esta for dada sob duas espécies. 



- A respeito da comunhão sob as duas espécies, observe-se o 
disposto na Instrução Geral sobre o Missal Romano (nº 281- 287) 
ou no Diretório Litúrgico da CNBB. 

 
- Quando, ao distribuir a Comunhão, cair alguma partícula no chão, 
o Ministro deve consumi-la ou, então, colocá-la no purificatório junto 
ao Sacrário, se tiver caído da boca do comungante ou em lugar 
sujo. Não havendo purificatório, o Pároco orientará como proceder. 

 
- Se o ministro está com o Santíssimo nas mãos, não se faz 
reverência ao Presidente da Celebração, nem ao altar, nem ao 
Tabernáculo. 

 
- O Santíssimo Sacramento tem sempre a precedência. Nunca se 

deve levar o Santíssimo numa mão e ter a outra ocupada. 
 
ORIENTAÇÕES PARA A COMUNHÃO AOS ENFERMOS. 

 
- Para levar a Sagrada Comunhão aos Enfermos o MECE deve usar 
traje digno, observando o já acima disposto. 

 
- As Hóstias consagradas serão levadas na “teca”, guardada em 
bolsa própria. Durante o trajeto, o Ministro deve conservar uma 
atitude de respeito e oração e evitar encontros e conversas fúteis. 
Ao encontrar outras pessoas, tratá-las com simplicidade e espírito 
fraterno. 

 
- No caso de enfermos o MECE deve seguir o Rito próprio para a 
distribuição da Sagrada Comunhão aos enfermos, procurando 
partilhar, quando possível, junto com o Pão eucarístico, o Pão da 
Palavra. 

 
- Durante a celebração, a teca deve ser colocada sobre o corporal, 

deve ser acesa ao menos uma vela e que haja para a purificação 
dos dedos um recipiente com água. Um outro copo com água 
poderá estar disponível, caso o doente necessite de um pouco d’ 
água durante a celebração. 

 
- Ao distribuir a Comunhão, se a partícula vier a cair, deve consumi- 
la , ou, então, guardá-la na “teca” e depois colocá-la no purificatório. 



- Se o enfermo não puder comungar a Hóstia inteira, o MECE 
deverá fracioná-la e, se for necessário, servi-la numa colher com 
água. 

 
- A água que o MECE purificar os dedos deverá ser jogada num 
vaso com plantas ou em lugar adequado, jamais no esgoto comum. 

 
- A teca, sempre que for usada e aparecerem fragmentos das 
Hóstias consagradas, deverá ser purificada. Recomenda-se cuidar 
para que pequenos fragmentos de pão eucarístico não se percam. 
A água poderá ser consumida. Para enxugá-la, deve ser usado o 
sanguíneo. 

 
- O sanguíneo e o corporal deverão ser lavados somente pelo 
MECE e a água será jogada conforme orientação dada acima. 

 
- Sobre o jejum eucarístico, o cânon 919 § 1º do Código de Direito 
Canônico assim prescreve: “Quem vai receber a Santíssima 
Eucaristia abstenha-se de qualquer alimento ou bebida, 
excetuando-se somente água ou remédio, no espaço de, ao menos, 
uma hora antes da sagrada comunhão”, mas pessoas idosas e 
doentes, bem como as que cuidam delas, podem receber a 
Santíssima Eucaristia, mesmo que tenham tomado alguma coisa na 
hora que a antecede”. 

 
- Se sobrarem muitas Hóstias levadas para a comunhão aos 
doentes, o MECE deverá devolvê-las à Igreja. Se são poucas, 
poderá consumi-las. 

 
- O MECE deverá obter a permissão do Pároco para começar a 

levar a comunhão a cada enfermo que a solicitar e, quando 
necessário, deverá providenciar primeiramente a sua Confissão. 

 
- Cessando a impossibilidade da participação na comunhão dentro 
da própria Missa, o MECE deverá comunicar ao Pároco e deixar de 
levá-la à casa de quem a solicitou. 



ORIENTAÇÕES PARA MISSA DE CORPO PRESENTE 
 
- Considerando que em razão da escassez de sacerdotes não 
poderão ser atendidas todas as famílias, por esse motivo, não são 
celebradas Missas de Corpo Presente. 

 
- A exceção é feita no falecimento de Sacerdotes, Diáconos, Irmãos 
Religiosos, Religiosas, Seminaristas, pais e irmãos de Sacerdotes e 
Religiosos (as). 

 
ORIENTAÇÕES PARA MISSAS DE FORMATURA 

 
- Quanto ao local, fica a critério do Pároco, podendo ser na própria 
Escola, na igreja Matriz ou Capela. 

 
- Quanto ao dia e horário, a comissão de formatura poderá escolher 
de conformidade com o Pároco. 

 
- Quando as Missas de formatura forem aos sábados ou domingos, 
observe-se o horário das Missas dominicais. 

 
- Para presidir a celebração da Missa de Formatura, o Padre 
convidado, deve ter a autorização do Pároco local. 

 
- Os alunos devem ser preparados para as Missas de Formatura. 

 
- Não se entreguem diplomas na igreja após a Missa. 

 
- Não se celebrem cultos ecumênicos por ocasião das formaturas, 
sem a prévia autorização do Arcebispo. 

 
A PASTORAL DA CATEQUESE DE ADULTOS 

 
- A Pastoral da Catequese de Adultos tem por objetivo acolher e 
preparar as pessoas adultas já batizadas que procuram pelos 
outros Sacramentos da Iniciação Cristã, a Eucaristia e Crisma, e 
quando, se coabitando ou casadas somente no civil, para 
regularizar o Sacramento do Matrimônio. 



- A Coordenação Arquidiocesana da Pastoral da Catequese de 
Adultos deve indicar ou preparar os subsídios e as dinâmicas que 
serão usadas nos seus Encontros. 

 
- Cada Paróquia, considerando as circunstâncias atuais, como 
exemplo, estudo e trabalho, encontre o justo equilíbrio na duração 
do tempo a ser estabelecido para a dita preparação. 

 
- Em princípio, a preparação para os Sacramentos sob a orientação 
da Pastoral da Catequese de Adultos seja, pelo menos, de 16 
encontros, com duas horas de duração cada. 

 
- Se o casal está amasiado ou casado somente no civil, caso não 
esteja impedido por vínculo precedente, ao concluir os encontros da 
Pastoral da Catequese de Adultos, primeiro se casa no religioso, se 
confessa, faz a 1ª Eucaristia ou volta a comungar, e depois recebe 
a Crisma. 

 
CATEQUESE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
- Nas Paróquias, a Catequese esteja preparada para acolher e 
acompanhar crianças, adolescentes e adultos portadores de 
necessidades especiais, conforme orientações do Diretório Nacional 
de Catequese, nºs 202 a 208. 

 
- CATEQUESE PERMANENTE 

 
- O caminho de formação do cristão, na tradição mais antiga da 
Igreja, ‘teve sempre um caráter de experiência, na qual era 
determinado o encontro vivo e persuasivo com Cristo, anunciado 
por autênticas testemunhas. 

 
- Trata-se de uma experiência que introduz o cristão numa profunda 
e feliz celebração dos Sacramentos, com toda a riqueza de seus 
sinais. Desse modo, a vida vai se transformando progressivamente 
pelos santos mistérios que se celebram, capacitando o cristão a 
transformar o mundo. Isto é o que se chama “catequese 
mistagógica”. 



- Seja reconhecida, valorizada e incentivada a Escola Teológica 
Santana, como instrumento privilegiado de Catequese Permanente, 
em toda a Arquidiocese. 

 
MISSÃO E FORMAÇÃO DOS CATEQUISTAS EM GERAL 

 
- Numa visão geral, o Catequista se equipara ao evangelizador ou 
missionário. São catequistas todas as pessoas que anunciam a 
outras a mensagem cristã, levando-as a conhecer a Deus e a seguir 
os passos de Jesus. 

 
- A vocação catequética “é uma realização da vocação batismal. 
Pelo batismo, todo cristão é mergulhado em Jesus Cristo e participa 
de sua missão profética: proclamar o Reino de Deus. Pela Crisma, 
o catequista é enviado para assumir sua missão de dar testemunho 
da Palavra com força e coragem.” (Estudo da CNBB no 59: 
“Formação de Catequistas”, no 44). 

 
- O Catequista deve ser pessoa de fé madura e esclarecida, de 
vivência espiritual profunda e oração frequente, que manifeste 
docilidade à ação do Espírito Santo e um sincero interesse pelo 
Reino de Deus, que se deixe formar constantemente no seguimento 
de Jesus Cristo em comunhão com a Igreja, na escuta atenta e 
orante da Palavra de Deus, na vivência dos valores e do mistério 
cristão na práxis da Liturgia e nos Sacramentos, com espírito de 
serviço e de comunhão. 

 
- Além de ser pessoa de fé, é indispensável que o Catequista seja 
também pessoa psicologicamente equilibrada. Portanto, na 
formação dos Catequistas, um dos objetivos é promover o 
desenvolvimento de sua personalidade humana, seu crescimento e 
amadurecimento como pessoa, incluindo o equilíbrio emocional, a 
educação da afetividade, a valorização de si mesmo e dos outros, 
bem como o aprofundamento das motivações que o chamam ao 
trabalho catequético. 

 
- A formação dos Catequistas deve também desenvolver e 
aprimorar suas qualidades pedagógicas, sua capacidade de 



transmitir a outros, com fidelidade e eficácia, a fé e os 
ensinamentos da Igreja, que ele próprio professa e vive. 

 
NORMAS PARA O MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA COMU- 

NHÃO EUCARÍSTICA - MECE 
 
- Para que haja o máximo benefício pastoral, ensejando um aumento 
sempre crescente de vida cristã, especialmente no exercício do Ministério 
Extraordinário da Comunhão Eucarística, observem-se as seguintes 
normas: 

1. FINALIDADE 

- A Arquidiocese de Botucatu estabelece o Ministério Extraordinário da 
Comunhão Eucarística para auxiliar nas Paróquias, exercendo as seguintes 
funções: 

- Auxiliar o ministro ordenado (bispo, presbítero e diácono) na 
distribuição da Sagrada Comunhão na Celebração Eucarística. 

- Segundo a necessidade, auxiliar nas demais celebrações 
(Sacramentos e Sacramentais). 

- Presidir a celebração da Palavra com a distribuição da Comunhão 
Eucarística, conforme a necessidade da comunidade. 

- Levar a Sagrada Comunhão aos enfermos e idosos. 

- Realizar a celebração das Exéquias, exceto nas comunidades 
paroquiais onde haja o Ministério Extraordinário das Exéquias. 

- Na ausência dos Ministros Ordenados, com o consentimento do 
Pároco, o MECE poderá expor e repor a Sagrada Eucaristia, sendo 
impedido de dar a bênção do Santíssimo Sacramento. 

 
2. CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DE NOVOS MECEs 

Fica a critério de cada Paróquia, de acordo com a sua necessidade, 
estabelecer o número de ministros extraordinários da comunhão eucarística 
(MECE), levando sempre em consideração: 

- Idade mínima de 25 anos. Todavia, com a devida justificativa 
apresentada pelo pároco, é possível admitir candidatos com não 
menos de 20 anos. 



- Maturidade suficiente e estabilidade psicológica, denotando 
capacidade intelectual para compreensão e desempenho do 
ministério. 

- Condições físicas que permitam o bom desempenho do ministério. 

- Vida cristã exemplar, testemunhada numa vida familiar e 
profissional íntegras, e na vivência comunitária. 

- Boa aceitação por parte da comunidade paroquial onde deverão 
exercer o ministério. 

- Consentimento escrito do cônjuge. 

- Disponibilidade e disciplina para acatar as determinações 
arquidiocesanas e paroquiais, no que tange ao exercício do 
ministério. 

- Devem ter uma participação em atividades pastorais há algum 
tempo (catequese, liturgia, pastorais sociais, família, ações 
missionárias, eventos e festas...), na comunidade eclesial onde 
participa. 

- Comprometimento e Integração com o Projeto de Pastoral da 
Arquidiocese. 

3. FORMAÇÃO 

Para proceder com a apresentação e a investidura, o candidato deverá 
participar da formação arquidiocesana ou regional, assim estruturada: 

- Curso de aprofundamento teológico e espiritual, em consonância 
com a atualidade da vida da Igreja. 

- Retiro espiritual em preparação para a investidura; 

- Para receber o certificado da formação, é obrigatória a 
participação plena em todos os encontros. 

4. REQUISITOS PARA A INVESTIDURA 

Para proceder à apresentação dos candidatos e solicitar formalmente a 
investidura à Autoridade Arquidiocesana, são necessários os seguintes 
requisitos: 



- Requerimento preenchido através dos formulários próprios 
(Solicitação para Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística e 
Ficha de Inscrição para Ministro Extraordinário da Comunhão 
Eucarística), assinado pelo Pároco e pelo interessado; Fotocópia do 
documento de identidade (RG); Certificado de participação na 
formação arquidiocesana ou regional. 

5. INVESTIDURA E APRESENTAÇÃO 

- De acordo com a necessidade das Paróquias, a investidura de 
novos MECEs, poderá ser realizada anualmente, numa celebração 
pública, em nível regional (RP), presidida pelo Arcebispo ou seu 
delegado. 

- Os candidatos, devidamente aprovados pela Cúria Metropolitana e 
investidos, serão apresentados às suas comunidades pelo Pároco 
ou Administrador Paroquial. 

6. MANDATO MINISTERIAL 

- O mandato será de 4 (quatro) anos. O Pároco pode, após esse 
período, reencaminhar o candidato para uma nova investidura, 
segundo as normas e critérios acima. 

- Por questões pastorais (problemas de relacionamento, falta de 
compromisso com o ministério e com a vida de comunidade, entre 
outros) o Pároco poderá desligar o MECE antes do término de seu 
mandato. 

 
- O MECE poderá solicitar um afastamento de suas atividades pelo 
prazo máximo de até 6 (seis) meses. Após esse período, se dá o 
desligamento automático. Essa solicitação será dirigida ao seu 
Pároco ou Administrador Paroquial, por escrito, através do 
formulário próprio: Pedido de Afastamento do Ministério. 

 
- O MECE poderá solicitar o desligamento de suas atividades a 
qualquer momento. Essa solicitação será dirigida ao seu Pároco ou 
Administrador Paroquial, por escrito, através do formulário próprio: 
Pedido de Desligamento do Ministério. 



7. EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO 

No exercício do ministério eclesial os novos MECEs deverão: 

- Observar cuidadosamente os rituais prescritos pela Autoridade 
Eclesiástica. 

- Participar de Curso de Atualização, Retiros, Encontros e 
Reuniões, sejam eles em nível Paroquial, Regional ou 
Arquidiocesano. 

- No caso de candidatura político-partidária, durante o período de 
campanha eleitoral, o MECE ficará afastado do ministério. 

- O ministério é conferido para ser exercido na Paróquia na qual o 
MECE participa. 

- Tendo em vista a importância do compromisso e integração na 
vida comunitária da Paróquia para qual foi investido, numa eventual 
mudança de Paróquia, cessa automaticamente o exercício do 
ministério. 

- Em circunstâncias particulares (Santuários, Missas Campais, 
Romarias, Concentrações, entre outros), o MECE poderá colocar-se 
à disposição do Pároco ou responsável local, mediante a 
apresentação do documento de reconhecimento da Arquidiocese 
(Carteirinha do MECE). 

- No exercício de suas funções, deverão usar vestimentas litúrgicas 
condizentes com o ministério, normalmente denominadas Ópas, 
com o símbolo eucarístico, nas cores branco, bege, palha ou cinza. 

 
OS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA PALAVRA – MEP 

 
- Visando a divulgação da Palavra de Deus e o bem espiritual dos 
fiéis, seja instituído na Arquidiocese o Ministério Extraordinário da 
Palavra, com o objetivo preciso de presidir celebrações da Palavra 
em locais ou grupos específicos, sempre segundo a orientação do 
Pároco e organização própria, e, na ausência do Ministro ordenado, 
também presidir a celebração da Palavra na igreja Matriz ou 
Capelas. 



2- OS SACRAMENTOS DE CURA 
 
Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de 
Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos “em vasos de argila” (2Cor 4,7). 
Agora, ela ainda se encontra “escondida com Cristo em Deus” (Cl 3,3). 
Estamos ainda em “nossa morada terrestre”, sujeitos ao sofrimento, à 
doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar 
debilitada e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico de 
nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e 
restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua Igreja continuasse, na força do 
Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação, também junto de seus 
próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura: o 
sacramento da Penitência e o sacramento da Unção dos Enfermos. 
Catecismo da Igreja Católica – Nº 1420-21 

 
O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA 

1- FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS 

- Em todas as culturas e religiões de todos os tempos encontramos um 
fenômeno comum: as pessoas sentem-se culpadas, sofrem por isso e 
buscam purificação (isso não é algo somente espiritual, mas também 
psicológico). Assim, podemos afirmar que a prática da reconciliação na 
Igreja é uma resposta a esse anseio natural de todo ser humano. O homem é 
um ser frágil e limitado, mas sempre pode reconciliar-se com Deus, e essa 
reconciliação ocorre na comunidade de salvação (a Igreja), como afirma o 
Concílio Vaticano II. 

 
- Nos primeiros séculos do cristianismo o enfoque central era a primeira 
conversão a Cristo, marcada pelo Sacramento do Batismo com seu contexto 
renovador, que inclui a remissão dos pecados. A Igreja vivia a penitência 
em sua práxis, mas não fazia dela um tema isolado e específico. Ao longo 
da História da Igreja, contudo, a experiência pastoral mostrou a  
necessidade de uma evolução em relação a esse aspecto, ampliando o 
acesso dos fiéis ao perdão sacramental. 

 
- De acordo com o Concílio Vaticano II, “aqueles que se aproximam do 
sacramento da Penitência, obtêm da misericórdia de Deus o perdão da 
ofensa a Ele feita, e, ao mesmo tempo, reconciliam-se com a Igreja, que 



tinham ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, 
trabalha pela sua conversão” (LG 11). 

 
- Cristo apresentou-se com o poder divino de perdoar os pecados (cf. Mt 
9,1-8). Encontrando Mateus à mesa do imposto, o Senhor o chamou para 
ser apóstolo (cf. Mt 9,9), de modo que, neste como em outros episódios, 
vemos que Cristo revela a misericórdia do Pai. 

 
- Dois textos evangélicos tratam de modo claro do poder dado aos 
apóstolos de perdoar os pecados: Mt 18,18 e Jo 20,19. João afirma que, na 
tarde da Páscoa, Jesus sopra sobre seus apóstolos, conferindo-lhes o 
Espírito Santo, e este traz uma força interior para comunicar o perdão e a 
paz. 

 
- Deus, em Cristo, através da Igreja, concedeu aos homens, seus ministros, 
o poder de perdoar os pecados sobre a terra. Este perdão é um ato divino 
que muda interiormente o pecador. As palavras “ligar e desligar”, não 
significam perdoar ou não perdoar, mas indicam que o ministro ordenado 
age em nome de Cristo e como seu intermediário na dispensação da graça 
divina, por especial mandato do próprio Cristo. Trata-se do chamado 
“poder das chaves” que Cristo concedeu a Pedro e aos demais apóstolos 
(cf. Mt 16, 13). 

 
- O cristão é limitado e pecador. A Igreja recebeu de Deus o poder de 
perdoar os pecados e o faz através de seus ministros ordenados. Na história 
da Igreja, sempre existiu o Sacramento da Reconciliação, bem como a 
necessidade de conversão e reparação do mal praticado. Na reconciliação: 
a) Deus Pai recebe o filho arrependido que retorna; b) Deus Filho toma 
sobre seus ombros a ovelha perdida e a reconduz ao rebanho; c) Deus 
Espírito Santo santifica novamente o templo de Deus que é o ser humano e 
volta a habitar nele. 

 
- A realidade profunda do sacramento é expressa através de sinais e, em 
sua essência, se compõe, da parte do penitente, de uma atitude cultual de 
arrependimento (conversão), que se expressa no ato de confessar os 
pecados diante de Deus. Da parte da Igreja, representada pelo ministro da 
penitência, manifesta a misericórdia de Deus Pai, acolhendo o penitente, 
ouvindo-o, confortando-o com a Palavra de Deus e dando o perdão que 
vem do Pai, por Cristo, no Espírito Santo. 



2- DETERMINAÇÕES CANÔNICAS 
 
TÍTULO IV - DO SACRAMENTO DA PENITÊNCIA 

 
Cân. 959 - No sacramento da penitência, os fiéis que confessam seus 
pecados ao ministro legítimo, arrependidos e com o propósito de se 
emendarem, alcançam de Deus, mediante a absolvição dada pelo ministro, 
o perdão dos pecados cometidos após o batismo, e ao mesmo tempo se 
reconciliam com a Igreja, à qual ofenderam pelo pecado. 

 
CAPÍTULO I - DA CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO 

 
Cân. 960 - A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o 
único modo ordinário, com o qual o fiel, consciente de pecado grave, se 
reconcilia com Deus e com a Igreja; somente a impossibilidade física ou 
moral escusa de tal confissão; neste caso, pode haver a reconciliação 
também por outros modos. 

 
Cân. 961 - § 1. Não se pode dar a absolvição ao mesmo tempo a vários 
penitentes sem prévia confissão individual, a não ser que: 1°- haja iminente 
perigo de morte e não haja tempo para que o sacerdote ou sacerdotes 
ouçam a confissão de cada um dos penitentes; 2°- haja grave necessidade, 
isto é, quando por causa do número de penitentes, não há número suficiente 
de confessores para ouvirem as confissões de cada um, dentro de um 
espaço de tempo razoável, de tal modo que os penitentes, sem culpa 
própria, seriam forçados a ficar muito tempo sem a graça sacramental ou 
sem a sagrada comunhão; essa necessidade, porém, não se considera 
suficiente, quando não é possível ter os confessores necessários só pelo fato 
de grande concurso de penitentes, como pode acontecer numa grande 
festividade ou peregrinação. § 2. Julgar sobre a existência das condições 
requeridas no § 1, n.2, compete ao Bispo diocesano que, levando em conta 
os critérios concordados com os outros membros da Conferência dos 
Bispos, pode determinar os casos de tal necessidade. 

 
Cân. 962 - § 1. Para que um fiel possa receber validamente a absolvição 
dada simultaneamente a muitos, requer-se não só que esteja devidamente 
disposto, mas que ao mesmo tempo se proponha também a confessar 
individualmente, no tempo devido, os pecados graves que no momento não 



pode assim confessar. § 2. Os fiéis, enquanto possível, também no 
momento de receber a absolvição geral, sejam instruídos sobre os requisitos 
do § 1; à absolvição geral, mesmo em caso de perigo de morte, se houver 
tempo, preceda uma exortação para que cada um cuide de fazer o ato de 
contrição. 

 
Cân. 963 - Salva a obrigação mencionada no cân. 989, aquele a quem são 
perdoados pecados graves mediante absolvição geral, ao surgir 
oportunidade, procure quanto antes, a confissão individual, antes de receber 
outra absolvição geral, a não ser que se interponha justa causa. 

 
Cân. 964 - § 1. O lugar próprio para ouvir confissões é a igreja ou oratório. 
§ 2. Quanto ao confessionário, estabeleçam-se normas pela Conferência 
dos Bispos, cuidando- se porém que haja sempre em lugar visível 
confessionários com grades fixas entre o penitente e o confessor, dos quais 
possam usar livremente os fiéis que o desejarem. § 3. Não se ouçam 
confissões fora do confessionário, a não ser por justa causa. 

 
CAPÍTULO II - DO MINISTRO DO SACRAMENTO DA 
PENITÊNCIA 

 
Cân. 965 - Ministro do sacramento da penitência é somente o sacerdote. 

 
Cân. 966 - § 1. Para a válida absolvição dos pecados se requer que o 
ministro, além do poder de ordem, tenha a faculdade de exercer esse poder 
em favor dos fiéis aos quais dá absolvição. § 2. Essa faculdade pode ser 
dada ao sacerdote pelo próprio direito ou por concessão da autoridade 
competente, de acordo com o cân. 969. 

 
Cân. 967 - § 1. Além do Romano Pontífice, pelo próprio direito, os 
Cardeais têm a faculdade de ouvir confissões em todo o mundo, como 
também os Bispos que dela usam licitamente, em qualquer parte, a não ser 
que em algum caso particular o Bispo diocesano num caso particular se 
tenha oposto. § 2. Aqueles que têm faculdade de ouvir confissões 
habitualmente, em virtude de seu ofício ou por concessão do Ordinário do 
lugar de incardinação ou do lugar onde têm domicílio, podem exercer essa 
faculdade em toda a parte, a não ser que o Ordinário local se oponha em 



algum caso particular, salvas as prescrições do cân. 974, §§ 2 e 3. § 3. Pelo 
próprio direito, gozam também dessa faculdade em favor dos membros e de 
outros que vivem dia e noite na casa do instituto ou da sociedade aqueles 
que têm faculdade de ouvir confissões em virtude de ofício ou de  
concessão do Superior competente, de acordo com os cânones 968 § 2 e 
969 § 2; eles também a usam licitamente, a não ser que algum Superior 
maior se oponha, em algum caso particular, no que se refere aos próprios 
súditos se tenha oposto, num caso particular. 

 
Cân. 968 - § 1. Em virtude de seu ofício, dentro de sua jurisdição, têm 
faculdade de ouvir confissões o Ordinário local, o cônego penitenciário, o 
pároco e os outros que estão em lugar do pároco. § 2. Em virtude de seu 
ofício, têm faculdade de ouvir confissões dos súditos e de outros que vivem 
dia e noite na casa os Superiores de instituto religioso ou de sociedade de 
vida apostólica, se forem clericais de direito pontifício, que tiverem, de 
acordo com as constituições, poder executivo de regime, salva a prescrição 
do cân. 630, § 4. 

 
Cân. 969 - § 1. Só o Ordinário local é competente para dar a quaisquer 
presbíteros a faculdade para ouvirem confissões de todos os fiéis; todavia, 
os presbíteros de institutos religiosos não a usem sem a licença, ao menos 
presumida, de seu Superior. § 2. O Superior de instituto religioso ou de 
sociedade de vida apostólica, mencionado no cân. 968, § 2, tem 
competência para conceder a quaisquer presbíteros a faculdade de ouvir 
confissões de seus súditos e de outros que vivem dia e noite na casa. 

 
Cân. 970 - Não se conceda a faculdade de ouvir confissões, a não ser a 
presbíteros que tenham sido julgados idôneos por meio de exame, ou cuja 
idoneidade conste por outro forma. 

 
Cân. 971 - O Ordinário local não conceda a faculdade de ouvir confissões 
de forma habitual a um presbítero, mesmo que tenha domicílio ou quase- 
domicílio em sua jurisdição, sem antes ouvir, enquanto possível, o 
Ordinário desse presbítero. 



Cân. 972 - A faculdade para ouvir confissões pode ser concedida pela 
autoridade competente mencionada no cân. 969, por tempo indeterminado 
ou determinado. 

 
Cân. 973 - A faculdade para ouvir confissões de modo habitual seja 
concedida por escrito. 

 
Cân. 974 - § 1. O Ordinário local e o Superior competente não revoguem a 
faculdade concedida de ouvir habitualmente confissões, a não se por causa 
grave. § 2. Revogada a faculdade de ouvir confissões pelo Ordinário local 
que a concedeu, mencionado no cân. 967, § 2, o presbítero perde essa 
faculdade em toda a parte; revogada a faculdade por outro Ordinário local, 
só a perde no território daquele que a revogou. § 3. Qualquer Ordinário 
local que tenha revogado a faculdade de ouvir confissões concedida a 
algum presbítero informe dessa revogação ao Ordinário próprio do 
presbítero por razão de incardinação ou a seu Superior competente se se 
trata de membro de instituto religioso. § 4. Revogada a faculdade de ouvir 
confissões pelo Superior maior próprio, o presbítero perde em toda a parte 
a faculdade de ouvir confissões dos membros do instituto; revogada, 
porém, a faculdade por outro Superior competente, só a perde com relação 
aos súditos da jurisdição deste. 

 
Cân. 975 - A faculdade mencionada no cân. 967, § 2, cessa, não só pela 
revogação, mas também pela perda do ofício, pela excardinação ou pela 
perda do domicílio. 

 
Cân. 976 - Qualquer sacerdote, mesmo que não tenha faculdade de ouvir 
confissões, absolve válida e licitamente de qualquer censura e de qualquer 
pecado qualquer penitente em perigo de morte, mesmo que esteja presente 
um sacerdote aprovado. 

 
Cân. 977 - Exceto em perigo de morte, é inválida a absolvição do cúmplice 
em pecado contra o sexto mandamento do Decálogo. 

 
Cân. 978 - § 1. Lembre-se o sacerdote que, ao ouvir confissões, 
desempenha simultaneamente o papel de juiz e de médico, e que foi 
constituído por Deus como ministro da justiça divina e, ao mesmo tempo, 



de sua misericórdia, para procurar a honra divina e a salvação das almas. § 
2. O confessor, como ministro da Igreja, ao administrar o sacramento, 
atenha-se fielmente à doutrina do magistério e às normas dadas pela 
autoridade competente. 

 
Cân. 979 - O sacerdote, ao fazer perguntas, proceda com prudência e 
discrição, atendendo à condição e idade do penitente, e abstenha-se de 
perguntar o nome do cúmplice. 

 
Cân. 980 - Se ao confessor não resta dúvida a respeito das disposições do 
penitente, e este pede a absolvição, a absolvição não seja negada nem 
diferida. 

 
Cân. 981 - De acordo com a gravidade e número dos pecados, levando em 
conta, porém, a condição do penitente, o confessor imponha salutares e 
convenientes satisfações, que o penitente em pessoa tem obrigação de 
cumprir. 

 
Cân. 982 - Quem confessa ter denunciado falsamente à autoridade 
eclesiástica um confessor inocente a respeito de crime de solicitação para 
pecado contra o sexto mandamento do Decálogo não seja absolvido sem 
antes ter retratado formalmente a falsa denúncia e sem que esteja disposto a 
reparar os danos, se houver. 

 
Cân. 983 - § 1. O sigilo sacramental é inviolável; por isso é absolutamente 
ilícito ao confessor de alguma forma trair o penitente, por palavras ou de 
qualquer outro modo e por qualquer que seja a causa. § 2. Têm obrigação 
de guardar segredo também o intérprete, se houver, e todos aqueles a quem, 
por qualquer motivo, tenha chegado o conhecimento de pecados através da 
confissão. 

 
Cân. 984 - § 1. É absolutamente proibido ao confessor o uso, com gravame 
do penitente, de conhecimento adquirido por meio da confissão, mesmo 
sem perigo algum de revelação do sigilo. § 2. Quem é constituído em 
autoridade não pode usar de modo algum, para o governo externo, de 
informação sobre pecados que tenha obtido em confissão ouvida em 
qualquer tempo. 



Cân. 985 - O mestre de noviços e seu sócio, o reitor do seminário ou de 
outro instituto de educação não ouçam confissões sacramentais dos alunos 
que residem na mesma casa, a não ser que eles, em casos particulares, o 
solicitem espontaneamente. 

 
Cân. 986 - § 1. Todos aqueles que, em razão de encargo, têm cura de 
almas, são obrigados a providenciar que sejam ouvidas as confissões dos 
fiéis que lhes estão confiados e que o peçam razoavelmente, como também 
que se dê a eles oportunidade de se confessarem individualmente em dias e 
horas marcadas para sua conveniência. § 2. Em caso de urgente 
necessidade, qualquer confessor tem a obrigação de ouvir as confissões dos 
fiéis, e, em perigo de morte, qualquer sacerdote. 

 
CAPÍTULO III - DO PENITENTE 

 
Cân. 987 - Para obter o remédio salutar do sacramento da penitência, o fiel 
deve estar de tal modo disposto que, repudiando os pecados cometidos e 
tendo o propósito de se emendar, se converta a Deus. 

 
Cân. 988 - § 1. O fiel tem a obrigação de confessar, quanto à espécie e ao 
número, todos os pecados graves de que tiver consciência após diligente 
exame, cometidos depois do batismo e ainda não diretamente perdoados 
pelas chaves da Igreja, nem acusados em confissão individual. § 2. 
Recomenda-se aos fiéis que confessem também os pecados veniais. 

 
Cân. 989 - Todo fiel, depois de te chegado à idade da discrição, é obrigado 
a confessar fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano. 

 
Cân. 990 - Ninguém é proibido de se confessar por meio de intérprete, 
evitando-se abuso e escândalos, e salva a prescrição do cân. 983, § 2. 

 
Cân. 991 - Todo fiel é livre de se confessar ao confessor legitimamente 
aprovado, que preferir, mesmo de outro rito. 

 
CAPÍTULO IV  - DAS INDULGÊNCIAS 



Cân. 992 - Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal 
devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente 
disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, 
a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica, com autoridade, 
o tesouro das satisfações de Cristo e dos Santos. 

 
Cân. 993 - A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberta, em parte 
ou no todo, da pena temporal devida pelos pecados. 

 
Cân. 994 - Qualquer fiel pode lucrar indulgências parciais ou plenárias 
para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos como sufrágio. 

 
Cân. 995 - § 1. Além da autoridade suprema da Igreja, só podem conceder 
indulgências aqueles a quem esse poder é reconhecido pelo direito ou 
concedido pelo Romano Pontífice. § 2. Nenhuma autoridade inferior ao 
Romano Pontífice pode conferir a outros o poder de conceder indulgências, 
a não ser que isso lhe tenha sido expressamente concedido pela Sé 
Apostólica. 

 
Cân. 996 - § 1. Para que alguém seja capaz de lucrar indulgências, deve ser 
batizado, não estar excomungado e encontrar-se em estado de graça, pelo 
menos no fim das obras prescritas. § 2. Para que a pessoa capaz lucre de 
fato as indulgências, deve ter pelo menos a intenção de as adquirir, e deve 
cumprir os atos prescritos no tempo estabelecido e no modo devido, 
segundo o teor da concessão. 

 
Cân. 997 - Quanto à concessão e uso das indulgências, observem-se ainda 
as outras prescrições contidas em leis especiais da Igreja. 

 
3- ORIENTAÇÕES PASTORAIS 

A PASTORAL DA PENITÊNCIA 

- Procurem os Párocos e Agentes de Pastoral valorizar o 
sacramento da Penitencia em suas pregações e catequeses. 



- Em cada Paróquia deve haver dias e horários estabelecidos para  
o atendimento de confissões, de modo que seja facilitado o acesso 
dos fieis ao Sacramento da Penitência. 

 
- Os Párocos de uma mesma cidade ou Região Pastoral, 
organizem-se para que possam atender as confissões, em equipe, 
nas ocasiões em que o afluxo dos fiéis a este Sacramento se torna 
maior. 

 
- Sejam todos orientados quanto ao nome apropriado para esses 
momentos. Ou seja: Celebração Comunitária da Penitência com 
absolvição individual. 

 
- Nessas ocasiões, aconselha-se que a confissão individual seja 
precedida de preparação comunitária, de caráter celebrativo, 
conforme propõe o Rito da Penitência. 

 
- A confissão individual deverá ser sempre programada para os fiéis 
que irão receber a Primeira Eucaristia e para os que irão receber o 
Sacramento da Crisma. Os nubentes sejam motivados a 
participarem do Sacramento da Penitência antes do Matrimônio. 

 
A PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA 

 
- É muito conveniente o uso de folhetos com orientações para um 
bom exame de consciência. 

 
- Recomenda-se que o penitente se prepare para a confissão 
meditando um trecho apropriado da Sagrada Escritura. 

 
- No início das confissões, faça-se referência à Palavra de Deus. 

 
- É necessário instruir os fiéis de que não devem aproximar-se da 
comunhão com consciência de pecado grave ou mortal, sem antes 
buscar o perdão de Deus no Sacramento da Penitência. 

 
- Não podem receber validamente a absolvição os penitentes que 
se encontram em estado de pecado grave e não queiram mudar a 
própria situação. 



A CONFISSÃO DOS PECADOS 
 
- As condições para uma confissão proveitosa são: 1- O exame de 
consciência, considerando o amor de Deus por nós e as nossas 
infidelidades; 2- A contrição ou arrependimento, indispensável para 
uma verdadeira conversão; 3- A confissão sincera e confiante dos 
pecados, como o filho pródigo apresentado pelo Evangelho; 4- A 
satisfação, que é o cumprimento da penitência dada pelo sacerdote, 
acompanhada do 5- propósito ou compromisso de mudança de 
vida, com a graça de Deus. 

 
- A Confissão, bem realizada, conforme as condições requeridas 
pela Igreja, traz muitos frutos: educa a consciência cristã, dá forças 
para lutar contra as más inclinações; faz experimentar o poder de 
Jesus Cristo de libertar e curar as feridas do coração; dispõe o 
penitente ao exercício do perdão e da prática da misericórdia; traz a 
verdadeira paz que vem de Deus; garante o progresso espiritual no 
seguimento de Jesus Cristo 

 
- De modo especial deve-se cuidar que tenham acesso ao 
Sacramento da Penitência os que se preparam para a Primeira 
Eucaristia ou para a Crisma; os noivos que se preparam para o 
Matrimônio e os enfermos, antes de receberem a Sagrada Unção. 

 
- A formação de uma Equipe de Pastoral do Sacramento da 
Penitência poderá ajudar muito a formar os fiéis no verdadeiro 
espírito da penitência evangélica e na promoção do perdão e da 
reconciliação na vida cotidiana, auxiliando principalmente as 
ocasiões de preparação comunitária para o atendimento das 
confissões. 

 
A CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DA PENITENCIA 

- O Rito da Penitência permite três formas diversas de celebração: a 
reconciliação individual dos penitentes, a reconciliação de vários 
penitentes com confissão e absolvição individuais e a reconciliação 
de vários penitentes com confissão e absolvição geral. 

- A absolvição geral permanece como meio extraordinário de 
reconciliação que somente poderá ser utilizado por “grave 



necessidade”, nunca podendo ser programada como uma maneira 
ordinária do Sacramento da Penitência. 

- Um grande afluxo de fiéis por ocasião das grandes festas ou de 
peregrinações não constitui caso de necessidade grave para o 
recurso à absolvição geral. Para tais ocasiões, deve-se programar, 
com a devida antecedência, o atendimento dos fiéis por um 
adequado número de confessores. 

- O perdão dado na absolvição geral não pode ser considerado um 
perdão condicional: o pecado uma vez perdoado não revive. 

- É dever dos sacerdotes e direito dos batizados, respectivamente, 
oferecer e se aproximar do sacramento da Penitência na sua forma 
normal, aquela da confissão individual auricular. 

- Procurem os Presbíteros favorecer que as confissões sejam 
realizadas sempre como verdadeiras celebrações do perdão de 
Deus Pai, mediante a leitura da Palavra de Deus e o acolhimento 
misericordioso da pessoa do penitente. 

- A absolvição, enquanto oração, seja proferida em clima de 
piedade, acompanhada da imposição das mãos do sacerdote, 
seguindo-se a fórmula sacramental prescrita pela Igreja: “ Deus, Pai 
de misericórdia, que, pela morte e ressurreição de seu Filho, 
reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a 
remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o 
perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo”. 

 
- O celebrante deverá ter o cuidado de demonstrar por sua postura 
e suas vestes, de preferência, túnica e estola roxa, tratar-se de 
verdadeiro ato sacramental. 

 
- Não se enfatize unicamente a obrigação de confessar os pecados 
graves para evitar uma constrangedora associação entre a 
confissão individual e o pecado mortal. A Igreja não cessa de 
recordar a singular riqueza do momento sacramental também no 
que se refere aos pecados veniais. 



- O local apropriado para se ouvir as confissões seja normalmente o 
confessionário tradicional, ou outro recinto que possa evidenciar o 
devido respeito ao Sacramento que se celebra e facilitar o diálogo 
pastoral e o aspecto celebrativo do Sacramento. 

 
- Que este local seja de fácil acesso, discreto e que tenha uma clara 
indicação. 

 
O PENITENTE 

 
- Para que um pecado seja grave, requerem-se, em simultâneo, três 
condições: ter por objeto uma matéria grave, ser cometido com 
plena consciência e de propósito deliberado. 

 
- O pecado grave tem como consequência a perda da caridade e a 
privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. 

 
- Comete-se um pecado venial quando, em matéria leve, não se 
observa a medida prescrita pela lei moral ou quando, em matéria 
grave, se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou 
sem total consentimento. 

 
- O pecado venial enfraquece a caridade, traduz um afeto 
desordenado aos bens criados, impede o progresso da pessoa no 
exercício das virtudes e na prática do bem moral. 

 
- O pecado venial deliberado e não seguido de arrependimento, 
dispõe, pouco a pouco, para cometer o pecado mortal. 

 
- No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus e é 
humanamente reparável com a graça de Deus. Ou seja: Não priva 
da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, 
portanto, da bem-aventurança eterna. 

 
O MINISTRO DO SACRAMENTO DA PENITÊNCIA 

- O confessor não deve nunca manifestar admiração, qualquer que 
seja a gravidade, a imprevisibilidade, por assim dizer, dos pecados 
acusados pelo penitente. 



- Nunca deve pronunciar palavras que soem como condenação à 
pessoa em vez de ao pecado; nunca deve inculcar terror em vez de 
temor. 

- Nunca deve usar termos que lesem, até mesmo pouco, a 
delicadeza do sentimento, ainda que, propriamente falando, não 
violem a justiça e a caridade. 

- Nunca deve mostrar-se impaciente ou cioso do seu tempo, 
mortificando o penitente com o convite a apressar-se , salvo, como 
é claro, a hipótese em que a acusação é feita com uma inútil 
verbosidade. 

- Quanto à atitude exterior, o confessor mostre um rosto sereno e 
evite gestos que possam significar espanto, reprovação, ironia. 

- Cabe recordar que nenhum sacerdote pode dizer ao fiel, antes da 
confissão, que o mesmo não precisa confessar-se por não ter 
pecado. O próprio Jesus disse: “quem não tem pecado atire a 
primeira pedra” 

- Nunca deve indagar sobre aspectos da vida do penitente cujo 
conhecimento não seja necessário para avaliação dos seus atos. 

AS CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS 

- Além da celebração sacramental da Penitência, de caráter 
permanente na vida da Igreja, poderá ser realizada, em ocasiões 
oportunas, a Celebração Penitencial, que pode favorecer 
pedagogicamente a formação dos fiéis a buscar o perdão e suas 
mediações, não apenas no Sacramento da Penitência, mas também 
na oração da Igreja e na renovação da vivência da caridade e da 
fraternidade. 

- Estas Celebrações Penitenciais, sem caráter sacramental, podem 
ser presididas por Ministros leigos, adequadamente preparados. 

- Deve-se cuidar, no entanto, para que os fiéis não confundam estas 
Celebrações Penitenciais com a celebração sacramental da 
Penitência. 



NÃO PODEM RECEBER A ABSOLVIÇÃO 

- Não podem receber validamente a absolvição os penitentes que 
vivem em estado habitual de pecado grave e não querem mudar a 
própria situação. 

- Os fiéis que se encontram amasiados, casados somente no civil e 
em 2ª União devem ser acolhidos, ouvidos e orientados com 
misericórdia, mas não se pode ministrar-lhes a absolvição 
sacramental. 

- Devem, além do mais, ser animados a participar da Santa Missa, 
sendo-lhes ensinado que, ao tomar parte no Sacrifício do Altar, 
mesmo sem comungar, podem conseguir muitas graças. É bom 
ensinar-lhes ainda o valor da comunhão espiritual. 

A PENA DE EXCOMUNHÃO LATAE SENTENTIAE 

- A excomunhão é uma das penas previstas pelo Direito da Igreja. 

- Por “excomunhão” se entende a Censura ou pena medicinal pela 
qual o réu é excluído da comunhão com a Igreja Católica. 

- Dentre as censuras, a excomunhão, na Igreja, é a pena mais 
grave. 

- A excomunhão pode ser: a- Excomunhão ferendae sententiae - é 
decretada ou declarada pela autoridade eclesiástica, aplicando à 
pessoa determinadas sanções estabelecidas como condenação da 
falta cometida; b- Excomunhão latae sententiae - Aquela em que o 
fiel incorre automaticamente no momento que comete a falta 
previamente fixada e condenada pela doutrina da Igreja. 

- Ações que podem conduzir à pena de excomunhão latae 
sententiae: a- a profanação das espécies sagradas; b- Violência 
física contra o Papa; c- Absolvição por um sacerdote do cúmplice  
do   pecado   contra   a   castidade;   d-Consagração    ilícita    de 
um Bispo sem Mandato Pontifício; e- Violação direta do segredo da 
Confissão pelo confessor; f- Defender heresias; g- Cometer aborto. 

- Para que uma pessoa incorra na pena de excomunhão ferendae 
sententiae ela deve estar ciente de que existe Censura por parte da 
Igreja no caso desse seu pecado, e o viola deliberadamente. 



- Na pena de excomunhão, como em todas as outras, a Igreja tenta 
antes esgotar os meios de reconciliação com o delinquente antes 
de proceder à imposição da pena. 

- O Direito Canônico estabelece algumas medidas de cautela que 
fazem esgotar os remédios possíveis antes de se chegar à 
Censura, sobretudo à excomunhão. 

- Entre elas, encontra-se a constatação ou não da contumácia, ou 
seja, a persistência do sujeito em permanecer em estado de 
condutas graves, apesar da admoestação recebida por parte da 
autoridade eclesiástica. 

- Não se pode impor uma Censura, entre as quais está a 
excomunhão, se não se advertiu antes o delinquente, pelo menos 
uma vez, para que cesse em sua contumácia. 

- Quem comete um delito tipificado com a excomunhão latae 
sententiae coloca-se fora da Igreja, não por palavras, mas por fatos. 

 
- É necessário esclarecer aos fiéis que, conforme a lei da Igreja, ao 
excomungado proíbe-se: 1- Ter qualquer participação ministerial na 
celebração do sacrifício da Eucaristia ou em quaisquer outras 
cerimônias de culto; 2- Celebrar Sacramentos ou sacramentais e 
receber os Sacramentos; 3 - Exercer quaisquer ofícios, ministérios 
ou encargos eclesiásticos ou praticar atos de regime. 

 
A REMISSÃO DA CENSURA LATAE SENTENTIAE 

 
- A excomunhão latae sententiae é automática e só pode ser 
levantada ou suprimida pela autoridade competente. 

 
- Na Arquidiocese de Botucatu, a faculdade da remissão da censura 
Latae Sententiae, é concedida pelo Arcebispo a todos os Párocos. 

 
- A remissão da Censura latae Sententiae não pode ser dada senão 
ao pecador arrependido, que tenha deixado a prática do pecado; 
mas não pode ser negada àquele que a tiver deixado. 

 
- Qualquer sacerdote, mesmo que não tenha faculdade de ouvir 
confissões, remite válida e licitamente qualquer Censura e absolve 



de qualquer pecado qualquer penitente em perigo de morte, mesmo 
que esteja presente um sacerdote aprovado. 

 
- Não existe fórmula para se remeter a censura, basta a intenção do 
sacerdote. 

O SACRAMENTO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS 

1- FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS 

- Entre os problemas que afligem a existência dos homens estão as dores e 
enfermidades. A Igreja, esposa de Cristo, continua sua missão de visitar e 
cuidar dos enfermos, levando através da Unção a presença de Jesus que 
enviou os discípulos também para “curar os doentes” (Mc 16,18); “Jesus 
chamou os doze discípulos e começou a enviá-los... e eles expulsavam 
muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo” (Mc 
6,7.13) Assim, esse sacramento é destinado a reconfortar e oferecer ao 
doente o alívio e a salvação. 

 
- O projeto de Deus para o ser humano é um projeto de vida plena. A 
doença não é castigo enviado por Deus. Ela deve ser compreendida como 
consequência da limitação e fragilidade humanas. É um momento na vida 
do cristão que propicia o reconhecimento da necessidade que temos de 
Deus e também dos irmãos, assim como é uma ocasião de encontro mais 
profundo consigo mesmo e com os valores fundamentais da vida. 

 
- A unção dos enfermos foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo (cf. Mc 
6,13) e recomendada aos fiéis por São Tiago: “Algum de vós está enfermo? 
Chame os presbíteros da Igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com o 
óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o 
aliviará; se tiver pecado, receberá o perdão” (Tg 5,14-15). 

 
- A graça desse sacramento é conferida na oração da fé, na imposição das 
mãos pelos presbíteros e na unção com óleo santificado pela bênção de 
Deus. Essa graça não é apenas para aqueles que se encontram às portas da 
morte, mas também para os que começam a correr risco de morte pela 
doença ou velhice (cf. Sacrosanctum Concilium, no 73). 



- Ao cuidar dos doentes, a Igreja não apenas imita o Cristo em sua 
solicitude para aliviar os sofrimentos dos homens, iluminando-os com a luz 
da fé e confortando-os com a graça dos sacramentos, mas serve ao próprio 
Cristo na pessoa dos doentes e realiza o seu ensinamento de visitar e cuidar 
dos enfermos (cf. Mc 25, 36). 

 
- Este sacramento deve contribuir para que o enfermo compreenda que o 
amor de Deus é infinito; e, se não for possível vencer a doença, que todo 
cristão, a partir da fé, seja capaz de vencer a morte com a força de Cristo 
ressuscitado. 

 
- A graça especial do sacramento da Unção dos Enfermos tem como efeito: 
a) a união do doente com a paixão de Cristo, para seu bem e o de toda a 
Igreja; b) a paz e a coragem para suportar cristãmente os sofrimentos da 
doença e da velhice; c) o perdão dos pecados, se o doente não puder obtê-lo 
pelo sacramento da Penitência; d) o restabelecimento da saúde se for 
vontade de Deus; e) a preparação para a passagem para a vida eterna (cf. 
C.I.C. no 1532). 

 
2- DETERMINAÇÕES CANÔNICAS 

 
TÍTULO V - DO SACRAMENTO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS 

 
Cân. 998 - A unção dos enfermos, pela qual a Igreja recomenda ao Senhor 
sofredor e glorificado os fiéis gravemente doentes, para que os alivie e 
salve, confere-se ungindo- os com óleo e proferindo as palavras prescritas 
nos livros litúrgicos. 

 
CAPÍTULO I - DA CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO 

 
Cân. 999 - Além do Bispo, podem benzer o óleo a ser usado na unção dos 
enfermos: 1° - aqueles que, por direito, se equiparam ao Bispo diocesano; 
2° - em caso de necessida de, qualquer presbítero, mas só na própria 
celebração do sacramento. 

 
Cân. 1000 - § 1. A s unções sejam feitas cuidadosamente, com as palavras, 
a ordem e o modo prescritos nos livros litúrgicos; em caso de necessidade, 
porém, basta uma só unção na fronte, ou mesmo em outra parte do corpo, 
pronunciando-se integralmente a fórmula. § 2. O ministro faça as unções 



com a própria mão, a não ser que uma razão grave aconselhe o uso de 
instrumento. 

 
Cân. 1001 - Cuidem os pastores de almas e os parentes dos enfermos que 
estes sejam confortados em tempo oportuno com esse sacramento. 

 
Cân. 1002 - De acordo com as prescrições do Bispo diocesano, pode-se 
fazer a celebração comunitária da unção dos enfermos, ao mesmo tempo 
para diversos doentes adequadamente preparados e devidamente dispostos. 

 
CAPÍTULO II - DO MINISTRO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS 

 
Cân. 1003 - § 1. Todo sacerdote, e somente ele, pode administrar 
validamente a unção dos enfermos. § 2. Têm o dever e o direito de 
administrar a unção dos enfermos todos os sacerdotes encarregados da cura 
de almas, em favor dos fiéis confiados a seus cuidados pastorais; por causa 
razoável, qualquer outro sacerdote pode administrar esse sacramento, com 
o consentimento, ao menos presumido, do sacerdote acima mencionado. § 
3. É lícito a todo o sacerdote levar consigo o óleo bento para poder 
administrar, em caso de necessidade, o sacramento da unção dos enfermos. 

 
CAPÍTULO III - DAQUELES A QUEM SE DEVE ADMINISTRAR A 
UNÇÃO DOS ENFERMOS 

 
Cân. 1004 - § 1. A unção dos enfermos pode ser administrada ao fiel que, 
tendo atingido o uso da razão, começa a estar em perigo por motivo de 
doença ou velhice. § 2. Pode-se repetir este sacramento se o doente, depois 
de ter convalescido, recair em doença grave, ou durante a mesma 
enfermidade, se o perigo se agravar. 

 
Cân. 1005 - Na dúvida se o doente já atingiu o uso da razão, se está 
perigosamente doente, ou se já es tá morto, administre-se este sacramento. 

 
Cân. 1006 - Administre-se este sacramento aos doentes que ao menos 
implicitamente o pediram quando estavam no uso de suas faculdades. 



Cân. 1007 - Não se administre a unção dos enfermos aos que perseverarem 
obstinadamente em pecado grave manifesto. 

 
3- ORIENTAÇÕES PASTORAIS 

- A sagrada Unção deve ser conferida com todo o empenho e 
cuidado aos fiéis que adoecem gravemente por enfermidade ou 
velhice. 

- Se um enfermo que recebeu a Unção recobrar a saúde, pode, em 
caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. 

- No decorrer da mesma enfermidade, este Sacramento pode ser 
reiterado se a doença se agravar. 

- Permite-se receber a Unção dos Enfermos antes de uma cirurgia 
de alto risco. O mesmo vale também para as pessoas de idade 
avançada, cuja fragilidade se acentua. 

- Também às crianças a sagrada Unção seja conferida desde que 
tenham atingido o uso da razão e possam encontrar conforto no 
Sacramento. 

- Na dúvida se o doente já atingiu o uso da razão, se está 
perigosamente doente, ou se já está morto, administre-se este 
Sacramento. 

- A Sagrada Unção pode ser dada aos doentes privados dos 
sentidos ou do uso da razão, desde que se possa crer que 
provavelmente a pediriam, se estivessem em pleno uso de suas 
faculdades. 

- Não se administre a Unção dos Enfermos aos que perseverarem 
obstinadamente em pecado grave manifesto. 

- Somente os Bispos e Presbíteros são Ministros da Unção dos 
Enfermos. 

- É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste 
Sacramento e dos fiéis, incentivar os doentes a chamar o sacerdote 
para receber este Sacramento. 



- Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas 
disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade 
eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes 
com suas orações e atenções fraternas. 

- A administração da Unção dos Enfermos deverá ser realizada de 
modo a expressar a dignidade do Sacramento, enquanto verdadeira 
ação litúrgica, em clima de oração, envolvendo, ao máximo 
possível, a participação do próprio enfermo e da comunidade 
eclesial. 

- A participação ativa e consciente dos familiares do enfermo na 
celebração da santa Unção deve ser favorecida e estimulada, 
especialmente quando realizada na própria casa. 

- Para bem preparar e organizar a celebração do Sacramento, o 
sacerdote deverá informar-se sobre a situação do enfermo, a ser 
levada em consideração ao dispor o rito, na escolha das leituras 
bíblicas e orações, conforme a diversidade de situações 
contempladas pelo Ritual da Unção dos Enfermos. 

- Pode-se fazer a celebração comunitária da Unção dos Enfermos, 
ao mesmo tempo para diversos doentes, desde que eles se 
encontrem devidamente preparados e estejam dispostos no local da 
celebração de modo a serem identificados. 

- O Óleo dos Enfermos deve ser conservado de modo condizente 
com a sua dignidade, em local apropriado. 

- É proibido o uso do Óleo dos Enfermos fora da administração do 
Sacramento da Unção dos Enfermos, em outras celebrações ou 
orações junto aos doentes. 

- Os pastores devem, pois, cuidar que a recepção deste 
Sacramento não seja protelada, mas que os fiéis possam ser 
nutridos por ele ainda em plena lucidez. 

- Seja implantada em todas as Paróquias a Pastoral da Saúde, 
organizando-se em equipe a assistência pastoral aos enfermos e 
outras atividades específicas, cuidando-se bem da formação dos 
agentes desta Pastoral. 



- Os Presbíteros, os Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão e outros Agentes de Pastoral desenvolvam uma pastoral 
conscientizadora sobre o sentido do Sacramento da Unção dos 
Enfermos. 

- De modo especial, na Pastoral da Saúde e na Catequese, haja 
empenho para superar concepções inadequadas a respeito deste 
Sacramento e propor a doutrina da Igreja. 

- Recomenda-se uma missa especial para os doentes e idosos no 
tempo quaresmal ou no tempo pascal, sendo possível, próximo à 
Páscoa, com a celebração comunitária da Unção dos Enfermos. 

- Aconselha-se também a celebrar periodicamente para os mesmos 
a Santa Missa, sem a administração da sagrada Unção, como no 
Dia Mundial do Enfermo ou em outras ocasiões significativas. 

- Os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, os Agentes 
da Pastoral da Saúde ou os parentes e conhecidos informem ao 
Pároco ou Vigário Paroquial o desejo do doente de ser ouvido em 
confissão e de receber o Sacramento da Unção dos Enfermos. 

 
- Os Presbíteros procurem visitar os doentes que não podem ir à 
igreja, oferecendo-lhes a possibilidade para a Confissão, a 
Comunhão Eucarística e a Unção dos Enfermos, de modo especial, 
nos dias que antecedem o Natal e a Páscoa. 

 
- Atenção especial requer a assistência aos enfermos 
hospitalizados, particularmente, nas UTIs. É de responsabilidade 
primeira dos Párocos e de seus colaboradores, bem como sinal de 
caridade pastoral, o pronto atendimento aos enfermos da própria 
Paróquia ou Região Pastoral que se encontrem hospitalizados. 

 
- O trabalho da Pastoral da Saúde nos hospitais deve ser 
desenvolvido de forma organizada, segundo as orientações da 
Igreja e atento às exigências das instituições hospitalares, de modo 
a favorecer o bem integral da pessoa enferma. Para isso, é 
necessário agir de acordo com a Coordenação Arquidiocesana da 
Pastoral da Saúde e o Capelão do hospital, quando houver. 



- Seja criada em todas as Paróquias a Pastoral da Esperança com a 
finalidade de acompanhar a família enlutada com a reza da Novena, 
visitas semanais aos familiares, pelo menos por um mês. 

 
- Onde se fizer necessário, com a autorização do Arcebispo, seja 
instituído o Ministério Extraordinário das Exéquias, com o objetivo 
preciso de presidir às celebrações de Exéquias, na ausência do 
Ministro ordenado. 

 
- Quanto à Missa de 7º Dia, se não for possível da data desejada 
pelos familiares, que os mesmos sejam orientados quanto ao seu 
significado mesmo se marcado numa outra data, antes ou depois de 
completar os 7 dias. 

 
- Especial atenção seja dada aos familiares, amigos e conhecidos 
que participam da Missa de 7º Dia. Muitas vezes são pessoas 
afastadas, que, se bem acolhidas, poderão, quem sabe, retornar à 
participação na vida da Igreja. 

 
3- OS SACRAMENTOS DO SERVIÇO 

 
Dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à 
salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal, isso 
acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular 
na Igreja e servem para a edificação do Povo de Deus. Nesses 
sacramentos, os que já foram consagrados pelo Batismo e pela 
Confirmação para o sacerdócio comum de todos os fiéis podem receber 
consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da Ordem são 
consagrados para ser, em nome de Cristo, “pela palavra e pela graça de 
Deus, os pastores da Igreja”. Por sua vez, “os esposos cristãos, para 
cumprir dignamente os deveres de seu estado, são fortalecidos e como que 
consagrados por um sacramento especial”. Catecismo da Igreja Católica, 
nº 1534-35 

 
O SACRAMENTO DA ORDEM 

 
1- FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS 



- Através dos sacramentos do Batismo e da Confirmação, somos 
consagrados para o Sacerdócio comum dos fiéis e nos tornamos aptos para 
receber as consagrações específicas - conforme o Direito Canônico, entre 
outros, o sacramento da Ordem, nos três graus: diaconato, presbiterato e 
episcopado. “A existência sacerdotal específica dos ministros ordenados se 
baseia na existência sacerdotal comum de todos os cristãos, fundamentada 
no batismo” (Diretrizes da Formação Presbiteral da Igreja no Brasil, no 47). 

 
- O sacramento da Ordem consagra-nos para ser, em nome de Cristo, pela 
Palavra e pela Graça de Deus, Pastores da Igreja (CDC Cân. 1535). Como 
pastor, o presbítero “participa da mesma plenitude universal da missão de 
Jesus Cristo e de sua Igreja. Participa da missão universal da salvação, 
levada até os confins da terra” (PdV no 18). “Os presbíteros são 
cooperadores dos Bispos, pois, unidos a eles na função sacerdotal, são 
chamados ao serviço do Povo de Deus” (Cf. Pontifical Romano, Rito de 
Ordenação Presbiteral”). 

 
- Nas Sagradas Escrituras, o povo eleito foi constituído por Deus como um 
reino de sacerdotes e uma nação santa (Ex. 19,6). Segundo a Carta aos 
Hebreus, os sacerdotes são constituídos para intervir em favor dos homens 
em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos 
pecados. 

 
- Todas as prefigurações do sacerdócio da Antiga Aliança encontram seu 
cumprimento em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O 
sacrifício redentor de Cristo é único, assim como o seu sacerdócio também 
é único. Neste sentido, afirma Santo Tomás de Aquino: “Somente Cristo é 
o verdadeiro sacerdote; os outros são seus ministros”. A Igreja expressa 
isso dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age “in 
persona Christi Capitis” (CDC Cân. 158). 

 
- No Novo Testamento, por vocação e por sua ordenação, os presbíteros 
são, de certo modo, segregados do seio do povo de Deus, não, porém, para 
se separarem, seja do povo ou de qualquer pessoa, mas para se 
consagrarem totalmente à obra para qual o Senhor os assume. Neste 
aspecto, os presbíteros são chamados a viverem, por vocação, entre os 
homens, e, como bons pastores, conheçam as suas ovelhas e procurem 



trazer também aquelas que não pertencem ao aprisco, para que escutem a 
voz de Cristo e haja um só rebanho e um só Pastor (Jo 10, 14-16). 

 
- O sacramento da Ordem é por excelência ministerial. Esta missão que o 
Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. “O 
sacramento da Ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder 
de Cristo que, por amor, se fez o último e servo de todos” (CDC. Cân. 
1551). 

 
- Enfim, o sacramento da Ordem está intrinsecamente ligado ao sacramento 
da Eucaristia, isto é, ele foi instituído na última ceia com a Eucaristia e em 
função dela. “A Eucaristia ocupa o centro da vida do presbítero, devendo 
ele celebrá-la a cada dia. Portanto, a Eucaristia é a fonte principal da 
espiritualidade presbiteral, fundamentando o sentido do ministério do 
Presbítero” (Diretrizes da Formação Presbiteral da Igreja no Brasil, no 51). 

 
2- DETERMINAÇÕES CANÔNICAS 

TÍTULO VI - DA ORDEM 

Cân. 1008 - Por divina instituição, graças ao sacramento da ordem, alguns 
entre os fiéis, pelo caráter indelével com que são assinalados, são 
constituídos ministros sagrados, isto é, são consagrados e delegados a fim 
de que, personificando a Cristo Cabeça, cada qual no seu respectivo grau, 
apascentem o povo de Deus, desempenhando o múnus de ensinar, santificar 
e governar. 

 
Cân. 1009 - § 1. As ordens são o episcopado, o presbiterato e ao diaconato. 
§ 2. Conferem-se pela imposição das mãos e pela oração consecratória, 
prescrita para cada grau pelos livros litúrgicos. 

 
CAPÍTULO I - DA CELEBRAÇÃO E DO MINISTRO DA 
ORDENAÇÃO 

 
Cân. 1010 - A ordenação seja celebrada dentro da missa, em dia de 
domingo ou festa de preceito; mas, por motivos pastorais, pode também ser 
feita em outros dias, não excluídos os feriais. 



Cân. 1011 - § 1. A ordenação seja celebrada geralmente na igreja catedral; 
mas, por motivos pastorais, pode também ser celebrada em outra igreja ou 
oratório. § 2. Sejam convidados para as ordenações os clérigos e outros 
fiéis, para que a elas assistam no maior número possível. 

 
Cân. 1012 - O ministro da sagrada ordenação é o Bispo consagrado. 

 
Cân. 1013 - Não é lícito a nenhum Bispo consagrar alguém como Bispo, a 
não ser que antes conste da existência do mandato pontifício. 

 
Cân. 1014 - Salvo dispensa da Sé Apostólica, o principal Bispo 
consagrante, na consagração episcopal, associe a si pelo menos dois Bispos 
consagrantes; é até muito conveniente que, juntamente com eles, todos os 
Bispos presentes consagrem o eleito. 

 
Cân. 1015 - § 1. Os candidatos ao presbiterato ou ao diaconato sejam 
ordenados pelo Bispo próprio ou com legítimas cartas dimissórias suas. § 
2. O Bispo próprio, não impedido por justa causa, ordene pessoalmente 
seus súditos ; sem indulto apostólico, porém não pode ordenar um súdito de 
rito oriental. § 3. Quem pode dar cartas dimissórias para a recepção das 
ordens pode também conferir pessoalmente essas ordens, se tiver o caráter 
episcopal. 

 
Cân. 1016 - O Bispo próprio, quanto à ordenação diaconal dos que 
pretendem agregar- se ao clero secular, é o Bispo da diocese em que o 
candidato tem domicílio, ou da diocese à qual o candidato decidiu dedicar- 
se; quanto à ordenação prebiteral dos clérigos seculares, é o Bispo da 
diocese em que o candidato se incardinou pelo diaconato. 

 
Cân. 1017 - Fora da própria jurisdição, o Bispo não pode conferir ordens, a 
não ser com licença do Bispo diocesano. 

 
Cân. 1018 - § 1. Podem dar cartas dimissórias para os seculares: 1° - o 
Bispo próprio mencionado no c ân. 1016; 2° - o Administrador apostólico 
e, com o consentimento do colégio dos consultores, o Administrador 
diocesano; com o consentimento do conselho mencionado no cân. 495, § 2, 
o Pró-vigário e o Pró-prefeito apostólico. § 2. O Administrador diocesano, 



o Pró-vigário e o Pró-prefeito apostólico não concedam cartas dimissórias 
aqueles a quem tiver sido negado o acesso às ordens pelo Bispo diocesano 
ou pelo Vigário ou Prefeito apostólico. 

 
Cân. 1019 - § 1. Ao Superior maior de instituto religioso clerical de direito 
pontifício ou de sociedade clerical de vida apostólica de direito pontifício 
compete conceder cartas dimissórias para o diaconato e para o presbiterato 
aos seus súditos, perpétua ou definitivamente adscritos ao instituto ou à 
sociedade, de acordo com as constituições. § 2. A ordenação de todos os 
outros membros de qualquer instituto ou sociedade se rege pelo direito dos 
seculares, revogado qualquer indulto concedido aos superiores. 

 
Cân. 1020 - Não se concedam cartas dimissórias sem ter antes obtido as 
informações e documentos exigidos pelo direito de acordo com os cân. 
1050 e 1051. 

 
Cân. 1021 - As cartas dimissórias podem ser dadas a qualquer Bispo em 
comunhão com a Sé Apostólica, excetuado somente um Bispo de rito 
diverso do rito do ordenando, salvo indulto apostólico. 

 
Cân. 1022 - O Bispo ordenante, recebidas as legítimas cartas dimissórias, 
não proceda à ordenação sem que conste plenamente da autenticidade do 
documento. 

 
Cân. 1023 - As cartas dimissórias podem ser limitadas ou revogadas por 
quem as concedeu ou por seu sucessor; mas, uma vez concedidas, não 
caducam com a cessação do direito de quem as concedeu. 

 
CAPÍTULO II - DOS ORDENANDOS 

 
Cân. 1024 - Só um varão batizado pode receber validamente a ordenação 
sagrada. 

 
Cân. 1025 - § 1. Para serem conferidas licitamente as ordens do 
presbiterato ou diaconato, requer- se que o candidato, após a prova exigida 
de acordo com o direito, possua a juízo do Bispo próprio ou do Superior 
maior competente, as devidas qualidades, não tenha nenhuma 



irregularidade ou impedimento e tenha preenchido todos os requisitos de 
acordo com os cân. 1033-1039; além disso, haja os documentos 
mencionados no cân. 1050 e tenha sido feito o escrutínio mencionado no 
cân. 1051. § 2. Requer-se ainda que seja considerado útil para o ministério 
da Igreja, a juízo desse legítimo Superior. § 3. Ao Bispo que ordenar um 
súdito seu, destinado ao serviço de outra diocese, deve constar que o 
ordenando de fato vai ser adscrito a essa diocese. 

 
ART. 1 - DOS REQUISITOS NOS ORDENANDOS 

 
Cân. 1026 - Para que alguém seja ordenado, é preciso ter a devida 
liberdade; é absolutamente ilícito forçar, de qualquer modo, por qualquer 
causa, alguém a receber ordens ou afastar da recepção delas alguém 
canonicamente idôneo. 

 
Cân. 1027 - Os que aspiram ao diaconato e ao presbiterato devem ser 
formados com preparação cuidadosa, de acordo com o direito. 

 
Cân. 1028 - Cuide o Bispo diocesano ou Superior competente que os 
candidatos, antes de serem promovidos a alguma ordem, sejam 
devidamente instruídos sobre essa ordem e as obrigações inerentes. 

 
Cân. 1029 - Sejam promovidos às ordens somente aqueles que, segundo o 
prudente juízo do Bispo próprio ou do Superior maior competente, 
ponderadas todas as circunstâncias, tenham fé integra, sejam movidos por 
reta intenção, possuam a ciência devida, gozem de boa reputação e sejam 
dotados de integridade de costumes virtudes comprovadas e outras 
qualidades físicas e psíquicas correspondentes à ordem a ser recebida. 

 
Cân. 1030 - Somente por uma causa canônica, embora oculta, pode o 
Bispo próprio ou o Superior maior competente proibir aos diáconos 
destinados ao presbiterato, súditos seus, o acesso ao presbiterato, salvo 
recurso, de acordo com o direito. 

 
Cân. 1031 - § 1. Não se confira o presbiterato a quem não tenha 
completado vinte e cinco anos de idade e não possua maturidade suficiente, 
observando-se o intervalo de ao menos seis meses entre o diaconato e o 



presbiterato. Os que se destinam ao presbiterato sejam admitidos à ordem 
do diaconato somente depois de terem completado vinte e três anos de 
idade. § 2. O candidato ao diaconato permanente, não-casado, não seja 
admitido ao diaconato a não ser depois de completados vinte e cinco anos 
de idade; o que for casado, só depois de completados pelo menos trinta e 
cinco anos de idade, e com o consentimento da esposa. § 3. As 
Conferências dos Bispos podem estabelecer normas que exijam idade 
maior ainda para o presbiterato e o diaconato permanente. § 4. É reservada 
a Sé Apostólica a dispensa superior a um ano para a idade requerida nos §§ 
1 e 2. 

 
Cân. 1032 - § 1. Os aspirantes ao presbiterato podem ser promovidos ao 
diaconato somente depois de completado o quinto ano do curso filosófico- 
teológico. § 2. Terminado o currículo dos estudos, o diácono, antes de ser 
promovido ao presbiterato, participe da vida pastoral, exercendo a ordem 
diaconal por tempo conveniente, a ser determinado pelo Bispo ou pelo 
Superior maior competente. § 3. Os aspirantes ao diaconato permanente 
não sejam promovidos a essa ordem, senão depois de completado o tempo 
de formação. 

 
ART. 2 - DOS REQUISITOS PRÉVIOS À ORDENAÇÃO 

 
Cân. 1033 - É promovido licitamente às ordens somente quem tenha 
recebido o sacramento da sagrada confirmação. 

 
Cân. 1034 - § 1. Nenhum aspirante ao diaconato ou presbiterato seja 
ordenado sem que tenha sido previamente admitido entre os candidatos 
mediante o rito litúrgico de admissão pela autoridade mencionada nos cânn. 
1016 e 1019, após prévio pedido escrito de próprio punho e assinado, e 
após aceitação escrita dessa autoridade. § 2. Não está obrigado a essa 
admissão quem estiver ligado pelos votos a um instituto religioso clerical. 

 
Cân. 1035 - § 1. Antes de alguém ser promovido ao diaconato permanente 
ou temporário, requer- se que tenha recebido os ministérios de leitor e de 
acólito e os tenha exercido por tempo conveniente. § 2. Entre a recepção do 
acolitato e do diaconato, deve interpor-se o intervalo de ao menos seis 
meses. 



Cân. 1036 - Para que possa ser promovido à ordem do diaconato ou 
presbiterato, o candidato entregue ao Bispo próprio ou ao Superior maior 
competente uma declaração escrita de próprio punho e assinada, no qual 
ateste que vai receber espontânea e livremente a ordem sagrada e que 
pretende dedicar-se perpetuamente ao ministério eclesiástico e, ao mesmo 
tempo, pede para ser admitido a receber a ordem. 

 
Cân. 1037 - O candidato ao diaconato permanente, não- casado, e o 
candidato ao presbiterato não sejam admitidos a ordem do diaconato sem 
que antes, com o rito prescrito, tenham assumido publicamente perante 
Deus e a Igreja a obrigação do celibato, ou tenham emitidos votos 
perpétuos em instituto religioso. 

 
Cân. 1038 - O diácono que se recusa a ser promovido ao presbiterato não 
pode ser proibido de exercer a ordem recebida, a não ser que tenha algum 
impedimento canônico, ou por outra grave causa que deve ser ponderada a 
juízo do Bispo diocesano ou do Superior maior competente. 

 
Cân. 1039 - Todos os que vão ser promovidos às ordens dediquem-se aos 
exercícios espirituais, ao menos por cinco dias, no lugar e modo 
determinados pelo Ordinário; o Bispo, antes de proceder à ordenação, deve 
ser informado de que os candidatos fizeram devidamente tais exercícios. 

 
ART. 3 - DAS IRREGULARIDADES E OUTROS IMPEDIMENTOS 

 
Cân. 1040 - São excluídos da recepção das ordens aqueles que tem algum 
impedimento, seja perpétuo, a que se dá o nome de irregularidade, seja 
simples; nenhum impedimento se contrai além dos contidos nos cânones 
seguintes. 

 
Cân. 1041 - São irregulares para receber ordens: 1° quem sofre de alguma 
forma de amência ou de outra doença psíquica, pela qual, ouvidos os 
peritos, seja considerado inábil para desempenhar devidamente o 
ministério; 2° - quem tiver cometido o delito de apostasia, heresia ou 
cisma; 3° - quem tiver tentado matrimônio, mesmo somente civil, quer seja 
ele próprio impedido de contrair matrimônio em razão de vínculo 
matrimonial, de ordem sagrada ou de voto público e perpétuo de castidade, 



quer o contraia com mulher ligada pelo mesmo voto ou unida em 
matrimônio válido; 4° - quem tiver praticado homicídio voluntário, ou 
provocado aborto, tendo-se seguido o efeito, e todos os que tiverem 
cooperado positivamente; 5° - quem tiver mutilado a si próprio ou a outrem 
grave e dolosamente, ou tenha tentado suicidar-se; 6° - 0 quem tiver 
exercido um ato de ordem reservado aos que estão constituídos na ordem 
do episcopado ou do presbiterato, não a tendo recebido ou estando proibido 
de exercê-la devido a pena canônica declarada ou infligida. 

 
Cân. 1042 - São simplesmente impedidos de receber as ordens: 1° - o 
homem casado, a não ser que se destine ao diaconato permanente; 2° - 
aquele que desempenha um ofício ou tenha uma administração proibida aos 
clérigos, de acordo com os cân. 285 e 286, da qual deve prestar contas, 
enquanto não esteja liberado após deixar o ofício ou a administração; 3° - o 
neófito, a não ser que já esteja suficientemente provado, a juízo do 
Ordinário. 

 
Cân. 1043 - § 1. Os fiéis têm obrigação de revelar ao Ordinário ou ao 
pároco, antes da ordenação, os impedimentos para as ordens sagradas, dos 
quais tenham conhecimento. 

 
Cân. 1044 - São irregulares para exercer as ordens já recebidas: 1° - aquele 
que, estando sob irregularidade para receber ordens, recebeu-as 
ilegitimamente; 2° - aquele que cometeu o delito mencionado no cân. 1041, 
nº 2, se o delito é público; 3° - aquele que cometeu o delito mencionado no 
cân. 1041, nº 3, 4, 5 e 6. São impedidos de exercer as ordens: 1° - aquele 
que recebeu ordens, estando proibido de as receber por impedimento; 2.° - 
aquele que sofre de amência ou de outra doença psíquica mencionada no 
cân. 1041, n. 1, enquanto o Ordinário, consultando um perito, não lhe tenha 
permitido o exercício da ordem. 

 
Cân. 1045 - A ignorância das irregularidades e dos impedimentos não 
escusa deles. 

 
Cân. 1046 - As irregularidades e impedimentos multiplicam-se por causas 
diversas, mas não pela repetição da mesma causa, a não ser que se trate da 



irregularidade por homicídio ou por aborto provocado, ao qual seguiu-se o 
efeito. 

 
Cân. 1047 - § 1. Reserva-se exclusivamente à Sé Apostólica a dispensa de 
todas as irregularidades, se o fato em que se baseiam tiver sido levado ao 
foro judicial. § 2. Também a ela é reservada a dispensa das seguintes 
irregularidades e impedimentos para a recepção das ordens: 1° - da 
irregularidade por um dos delitos públicos mencionado no cân. 1041, nº 2 e 
3; 2° - da irregularidade pelo delito público ou oculto mencionado no 
cân.1041, nº 4; 3° - do impedimento mencionado no cân. 1042, nº 1. § 3. 
Reserva-se ainda à Sé Apostólica a dispensa das irregularidades para o 
exercício de ordem recebida, mencionadas no cân. 1041, nº 3, só nos casos 
públicos, e no mesmo cânon, nº 4, também para o casos ocultos . § 4. O 
Ordinário pode dispensar das irregularidades e impedimentos não 
reservados à Santa Sé. 

 
Cân. 1048 - Nos casos mais urgentes, se não for possível dirigir-se ao 
Ordinário, ou, tratando-se de irregularidade mencionadas no cân. 1041, nº 3 
e 4, à Penitenciaria, e se houver perigo iminente de dano grave ou infâmia, 
quem por irregularidade está impedido de exercer uma ordem pode exercê- 
la, mantendo-se contudo firme a obrigação de recorrer quanto antes ao 
Ordinário ou à Penitenciaria, sem menção do nome e por meio do 
confessor. 

 
Cân. 1049 - § 1. Nos pedidos para se obter a dispensa das irregularidades e 
impedimentos, devem ser mencionadas todas as irregularidades e 
impedimentos; contudo, a dispensa geral vale também para os que tiverem 
sido ocultos de boa fé, excetuadas as irregularidades mencionadas no cân. 
1041, n. 4, ou outras levadas ao foro judicial; não vale porém para as 
ocultas de má fé. § 2. Tratando-se de irregularidade por homicídio 
voluntário ou por aborto provocado, para a validade da dispensa deve-se 
indicar também o número de delitos. § 3. A dispensa geral das 
irregularidades e impedimentos para receber ordens vale para todas as 
ordens. 

 
ART. 4 - DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS E DO ESCRUTÍNIO 



Cân. 1050 - Para que alguém possa ser promovido às ordens sagradas, 
requerem-se os seguintes documentos: 1° - certificado de estudos 
devidamente concluídos, segundo a norma do cân. 1032; 2° - certificado de 
recepção do diaconato, se se trata de ordenação para o presbiterato; 3° - 
certificado de recepção do batismo e confirmação, se se trata da promoção 
ao diaconato e da recepção dos ministérios mencionados no cân.1036; se o 
ordenado é casado e se destina ao diaconato permanente, os certificados da 
celebração do matrimônio e do consentimento da esposa. 

 
Cân. 1051 - Quanto ao escrutínio sobre as qualidades requeridas no 
ordenando, observem-se as prescrições seguintes: 1° - haja o testemunho do 
reitor do seminário ou casa de formação sobre as qualidades requeridas 
para se receber a ordem, isto é, doutrina reta do candidato, piedade  
genuína, bons costumes, aptidão para o ministério; e sobre sua saúde física 
e psíquica, após diligente investigação; 2° - o Bispo diocesano ou o 
Superior maior, para que o escrutínio se faça convenientemente, pode 
empregar outros meios que lhe pareçam úteis, segundo as circunstâncias de 
tempo e lugar, tais como cartas testemunhais, proclamas e outras 
informações. 

 
Cân. 1052 - § 1. Para que o Bispo possa proceder à ordenação que confere 
por direito próprio, deve-lhe constar que estão prontos os documentos 
mencionados no cân. 1050, e que, feito o escrutínio de acordo com o 
direito, está provada com argumentos positivos a idoneidade do candidato. 
§ 2. Para que o Bispo proceda à ordenação de um súdito alheio, basta que 
as cartas dimissórias declarem que esses documentos estão prontos, que foi 
feito o escrutínio de acordo com o direito e que consta da idoneidade do 
candidato; se o candidato é membro de um instituto religioso ou de uma 
sociedade de vida apostólica, essas cartas, além disso, devem testemunhar 
que ele foi adscrito definitivamente e que é súdito do Superior que expede 
as cartas. § 3. Não obstante tudo isso, se o Bispo tem boas razões para 
duvidar da idoneidade do candidato à ordenação, não o ordene. 

 
CAPÍTULO III - DA ANOTAÇÃO E DO CERTIFICADO DA 
ORDENAÇÃO 



Cân. 1053 - § 1. Terminada a ordenação, o nome de cada um dos 
ordenados e do ministro ordenante, o lugar e o dia da ordenação sejam 
registrados em livro especial, a ser guardado cuidadosamente na cúria do 
lugar da ordenação; além disso, conservem- se cuidadosamente todos os 
documentos de cada uma das ordenações. § 2. O Bispo ordenante dê a cada 
um dos ordenados um certificado autêntico da ordenação recebida; estes, se 
tiverem sido ordenados por um Bispo estranho, com cartas dimissória, 
apresentem esse certificado ao próprio Ordinário para a anotação no livro 
especial, que deve ser guardado no arquivo. 

 
Cân. 1054 - O Ordinário do lugar, tratando-se de seculares, ou o Superior 
maior competente, tratando-se de seus súditos, comunique cada uma das 
ordenações realizadas ao pároco do lugar do batismo, para que este a 
registre no seu livro de batizados, de acordo com o can. 535 § 2. 

 
3- ORIENTAÇÕES PASTORAIS 

A PASTORAL VOCACIONAL 

- O cultivo das vocações sacerdotais é de responsabilidade de 
todas as Paróquias, com suas Pastorais e Movimentos. Os 
Presbíteros têm, neste campo, uma responsabilidade e uma função 
primordial. 

- Sejam incentivadas em todas as Paróquias e Comunidades 
Católicas iniciativas e grupos que rezem e trabalhem pelo sustento 
das Vocações sacerdotais da Arquidiocese. 

- A Pastoral Vocacional contará com um Coordenador 
Arquidiocesano que poderá ser um Leigo (a), assessorado por um 
Presbítero. 

- Ela responderá pela organização dos Encontros Vocacionais 
Arquidiocesanos , que acontecerão uma vez por mês. Nestes 
Encontros, os jovens vocacionados deverão ser ajudados no 
discernimento vocacional, enfatizando, dentre todas as vocações, o 
ministério presbiteral. 

- Em todas as Paróquias e Regiões Pastorais, sejam formadas 
Equipes de Pastoral Vocacional que promovam e incentivem as 



vocações para o sacerdócio e a vida religiosa, bem como o 
cuidadoso acompanhamento dessas vocações, segundo estabelece 
a Pastoral Vocacional da Arquidiocese. 

- Os jovens, naturalmente, deverão ser provenientes das Paróquias 
da Arquidiocese. Contudo, em casos especiais, e com autorização 
do Arcebispo, poderão ser aceitos para realizar o processo de 
discernimento nos Encontros Vocacionais, jovens provenientes de 
outros lugares. 

- Os jovens que participam dos Encontros Vocacionais serão 
avaliados pela Coordenação Arquidiocesana da Pastoral 
Vocacional, juntamente com o Reitor do Seminário Menor e 
Propedêutico e o Pároco da Paróquia de origem. 

- Se constatados sinais de vocação, poderão, se não houver 
obstáculos, ser apresentados ao Arcebispo, solicitando admissão 
ao Seminário Menor ou ao Curso do Propedêutico, segundo o grau 
de estudo em que se encontram. 

O SEMINÁRIO MENOR 

- Será um lugar especificamente determinado de acolhida e 
acompanhamento de vocacionados que estão cursando o Ensino 
Médio, estabelecido segundo critérios e orientações da Equipe 
Arquidiocesana de Formação, em comum acordo com o Arcebispo. 

O PROPEDÊUTICO 

- Sob a orientação do Arcebispo, cuidem os responsáveis do 
Propedêutico, para que haja um justo e apurado cuidado na 
admissão de candidatos ao Seminário e, para isso, é necessário 
que os formadores e responsáveis façam esmerada seleção de 
candidatos que leve em consideração o equilíbrio psicológico de 
personalidade sadia, motivação genuína de amor a Cristo, à Igreja e 
ao mesmo tempo capacidade intelectual adequada às exigências do 
ministério no tempo atual. 

O SEMINÁRIO MAIOR 

- No caso de candidatos egressos de outras Dioceses da Província 
Eclesiástica ou de outras Dioceses, serão aceitos somente com 



carta de recomendação informando as reais condições do 
candidato, preferencialmente do responsável pela Casa de 
Formação à qual o candidato esteve vinculado. Por fim, o Arcebispo 
decidirá sobre o ingresso ou não do candidato. 

- Os seminaristas, devidamente aprovados pela Equipe de 
Formação do Seminário, sejam instituídos no Ministério de Leitor, 
durante o segundo ano de Teologia, e no Ministério de Acólito, no 
terceiro Ano de Teologia, devendo ainda participar do Rito de 
Admissão entre os Candidatos à Ordem Sacra, antes de concluírem 
o Curso de Teologia. 

- O Seminário Maior, é uma comunidade provida pela Arquidiocese 
para oferecer, a quem é chamado pelo Senhor a servir como 
apóstolo, a possibilidade de reviver a experiência formativa que o 
Senhor reservou aos Doze. 

- O Conselho de Formadores, preferencialmente multidisciplinar, 
sacerdotes idôneos e profissionais em áreas humanas específicas, 
tem como principal missão a de elaborar e acompanhar um projeto 
formativo das Casas de Formação, que ofereça aos seminaristas 
um verdadeiro processo integral: humano, espiritual, intelectual e 
pastoral centrado em Jesus Cristo, Bom Pastor. 

- Para que o Seminário realize em plenitude a sua missão, cuide o 
Arcebispo com seu Conselho de Formadores, Conselho 
Arquidiocesano de Presbíteros e a Coordenação Arquidiocesana da 
Pastoral Vocacional, de elaborar um Diretório de Formação e o 
Regulamento das Casas de Formação, Propedêutico e Seminário 
Maior, que sejam assumidos e observados por todos. 

- É fundamental que, durante os anos de formação, os seminaristas 
tornem-se e perseverem como autênticos discípulos, chegando a 
realizar um verdadeiro encontro pessoal com Jesus Cristo. 

- No processo formativo, os candidatos sejam orientados para a 
vivência do Celibato como dom e possibilidade de vida afetiva 
integrada, convivência sadia e altruísta, paternidade espiritual 
fecunda e ação pastoral generosa. 



- Durante os períodos de formação filosófica e teológica, os 
formandos realizarão suas experiências pastorais nas Paróquias da 
Arquidiocese, com períodos de 2 anos de duração em cada 
Paróquia, salvaguardadas outras iniciativas ou decisões, sempre a 
critério do Arcebispo. 

- Será muito oportuno organizar missões paroquiais durante uma 
semana no período de férias de janeiro, nas quais os seminaristas, 
futuros Presbíteros, cultivarão e aprimorarão o espírito missionário. 

- Tais missões, com os seminaristas devidamente preparados, 
inclusive com Curso de Introdução à Missiologia, deverão ser 
requisitadas pelo Pároco e combinadas com o Reitor e seminaristas 
pelo menos seis meses antes. 

- Durante o tempo de formação, além da experiência de Estágio 
Pastoral realizada aos finais de semana nas Paróquias da 
Arquidiocese, sejam oferecidas aos seminaristas oportunidades de 
presença em hospitais, presídios, meios de comunicação social, 
espaços universitários e também em espaços de atuação dentro da 
própria estrutura eclesial, como na formação dos futuros Padres e 
na área acadêmica. 

- O Reitor do Seminário, 2 vezes ao ano, apresente ao Conselho 
Arquidiocesano de Presbíteros, o relatório, o mais completo 
possível, de cada seminarista da Filosofia e Teologia. 

- O Curso Propedêutico conta com o Reitor, um Diretor Espiritual, 
uma Equipe de professores e um Psicólogo(a); o Seminário Maior, 
com o Reitor, Diretor Espiritual e um Psicólogo tanto para os 
seminaristas da Filosofia, como para aqueles da Teologia. 

 
OS ORDENANDOS 

 
- Sobre o processo de formação e os requisitos para que um 
candidato seja admitido à Ordenação Diaconal ou Presbiteral, 
observem-se as normas do Código de Direito Canônico e as 
Diretrizes para a formação dos futuros Presbíteros estabelecidas 
pela Igreja. 



- O Arcebispo, auxiliado pelo Conselho de Formadores e pelo 
Conselho Arquidiocesano de Presbíteros , de acordo com as 
normas e orientações do Magistério da Igreja, cuidará com zelo de 
formar os seus futuros Presbíteros e, para esse fim, constituirá as 
chamadas Casas de Formação, o Propedêutico e o Seminário 
Maior, como residência para os Seminaristas que estejam cursando 
filosofia e teologia. 

 
- A Arquidiocese de Botucatu segue as seguintes etapas no 
processo de formação de seus futuros Presbíteros: 1 ano de 
Propedêutico realizado no Seminário São José, em Botucatu; o 
curso de 3 anos de Filosofia e 4 de Teologia, realizados em  
Instituto da própria Arquidiocese, do Sub-Regional de Botucatu da 
CNBB ou, em outros lugares, segundo determinação do Arcebispo. 

 
AS ORDENAÇÕES DIACONAL E PRESBITERAL 

 
- A ordenação diaconal dos futuros Presbíteros na Arquidiocese de 
Botucatu será após o término do Curso de Teologia e do Ano de 
Pastoral, e com a devida aprovação do Arcebispo. 

 
- As ordenações diaconais ou presbiterais não devem coincidir com 
festividades do Calendário Litúrgico que dificultem a participação do 
Presbitério, pela necessidade de estarem celebrando em suas 
respectivas comunidades. 

 
- É conveniente que as ordenações diaconais sejam realizadas em 
conjunto na Catedral Metropolitana de Botucatu. 

 
- O compromisso de Celibato, acompanhado de sua fórmula escrita 
com as devidas assinaturas, seja ordinariamente realizado durante 
a celebração da Ordenação Diaconal, segundo prescreve o Ritual 
das Ordenações. 

 
- A Ordem do Presbiterado será concedida após o exercício do 
Diaconato por tempo conveniente, não inferior a seis meses. 

 
- A Ordenação dos futuros Presbíteros seja celebrada em datas e 
horários que possam facilitar uma maior participar possível de 
Presbíteros e fiéis, em geral. 



- As ordenações presbiterais se realizem, em princípio, nas 
comunidades onde os ordinandos estejam domiciliados, prestem 
serviços pastorais ou estão destinados, com o consentimento do 
Pároco e do Arcebispo. 

 
- Para tanto, essas comunidades deverão preparar-se com grande 
empenho, fazendo da celebração da Ordenação momento especial 
de vitalidade da Pastoral Vocacional. 

 
- Os Presbíteros, como forma de manifestar o acolhimento e 
fraternidade para com o novo irmão no Presbitério, empenhem-se 
em participar das ordenações. 

 
- As celebrações das Primeiras Missas dos novos sacerdotes se 
revistam de grande solenidade para as comunidades onde elas se 
realizarem e sejam momentos fortes de catequese e evangelização 
sobre a missão do Padre no seio da Igreja. 

 
- Os novos Presbíteros sejam nomeados para as funções de 
Vigários Paroquiais ou outras funções auxiliares, e não assumam, 
nos dois primeiros anos, responsabilidades por demais exigentes. 
Ao Arcebispo, todavia, considerando as características pessoais do 
Presbítero e a realidade da Arquidiocese, assiste-lhe o direito de 
agir de outro modo. 

 
A PASTORAL PRESBITERAL 

 
- Entre as ações a serem desenvolvidas em favor da valorização do 
ministério e da vida dos Presbíteros, a Pastoral Presbiteral buscará 
acompanhar os recém-ordenados, pelo menos, nos cinco primeiros 
anos de vida ministerial. 

 
- Esteja permanentemente atenta às necessidades próprias dos 
sacerdotes idosos, em especial eméritos; cuidará para que todos os 
Presbíteros estejam vinculados ao sistema vigente de Previdência 
Social (aposentadoria) e de Saúde e que, de acordo com períodos 
previamente determinados, seja dada oportunidade aos Presbíteros 
para se atualizarem intelectual e espiritualmente. 



- A Pastoral Presbiteral dê sua contribuição para que os Presbíteros 
religiosos se sintam acolhidos, com seus carismas respeitados, e 
integrados ao Presbitério Arquidiocesano; sejam também orientados 
e motivados a assumirem plenamente as orientações, normas, 
diretrizes, usos e costumes da Igreja Particular em que estão 
exercendo suas funções sacerdotais. 

 
- Seja trabalhado, como parte integrante da Pastoral Presbiteral, o 
sentido do sacerdócio ministerial exercido numa dimensão de 
Presbitério, onde os Presbíteros são ordenados para um projeto 
arquidiocesano, superando apegos exagerados a lugares, ofícios ou 
pessoas, e evitando, desse modo, sofrimentos desnecessários no 
momento de nomeação ou transferência de função ou de uma 
Paróquia para outra. 

 
- Os Presbíteros, desde a ordenação presbiteral, mantenham 
constantemente atualizados o Inventário pessoal e a destinação de 
seus bens pessoais, com Testamento registrado, evitando, desse 
modo, problemas no momento de transferência de Paróquia ou 
repartição de eventual herança. 

 
O DIACONATO PERMANENTE 

 
- Para a formação dos Diáconos Permanentes, existe, na 
Arquidiocese, a Escola Diaconal, segundo as normas e diretrizes já 
aprovadas e publicadas pela Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB Doc. no 96). 

 
- A partir destas diretrizes da CNBB, a Escola Diaconal contará com 
um Estatuto de Formação próprio, devidamente aprovado pelo 
Arcebispo e pelo Conselho Arquidiocesano de Presbíteros, cuja 
finalidade principal é organizar a formação dos candidatos ao 
Diaconato Permanente. 

 
- A admissão, a formação e a aprovação de candidatos ao 
Diaconato Permanente na Arquidiocese de Botucatu sejam feitas 
conforme as normas e diretrizes vigentes na Igreja. 



- Para a aprovação do candidato à Ordenação Diaconal, na 
Arquidiocese, requer-se o parecer do Conselho Arquidiocesano de 
Diáconos, da Equipe de Formação da Escola Diaconal, do Pároco 
de origem e do Conselho Arquidiocesano de Presbíteros. 

 
- Os Diáconos Permanentes estão direta e estreitamente ligados ao 
ministério episcopal. Com os Presbíteros, eles são, 
respectivamente, os dois braços do Arcebispo no serviço das duas 
mesas: da Palavra e da Eucaristia e dos pobres. 

 
- Esta experiência muito rica não restrinja os Diáconos 
Permanentes somente às funções litúrgicas, mas sejam 
despertados para a dimensão do exercício da caridade, nas suas 
mais variadas expressões, e como característica central desse 
ministério. 

 
- As esposas dos Diáconos Permanentes, quando possível, 
participem dos encontros de formação e nas atividades do Diácono, 
como ajuda e apoio no exercício de seu ministério. 

 
O SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO 

1- FUNDAMENTAÇÃO TEOLÓGICA 

- O Matrimônio é um sacramento, é um pacto de amor, aliança matrimonial 
entre o homem e a mulher que se entregam um ao outro para o bem dos 
cônjuges, a geração e a educação da prole. O pacto matrimonial (que forma 
a família, comunidade de vida e de amor), foi fundado e dotado de leis 
próprias pelo Criador. 

 
- “A Aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre 
si uma comunhão de vida toda, é ordenada, por sua índole natural, ao bem 
dos cônjuges e à geração da prole, e foi elevada, entre os batizados, à 
dignidade de sacramento, por Cristo Senhor” (C.I.C. 1601). São 
propriedades essenciais do matrimônio: a unidade e a indissolubilidade do 
sacramento em si (cf. C.D.C. cân. 1056). 

 
- O Matrimônio é o paradigma da união entre Deus e a Humanidade. “A 
criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 



1,26-27) se fecha com as ‘núpcias do cordeiro’ (cf. Ap 19, 7-9). De um 
extremo ao outro, a Escritura fala do casamento e de seu ‘mistério’, de sua 
instituição e do sentido que lhe foi dado por Deus, da sua origem e do seu 
fim, das suas diversas realizações ao longo da História da Salvação, de suas 
dificuldades provenientes do pecado e de sua renovação ‘no Senhor’ (cf. 1 
Cor 7, 39), na Nova Aliança de Cristo e da Igreja (cf. Ef 5, 31-32)” (C.I.C. 
1602). “Toda a vida cristã traz a marca do amor esponsal de Cristo e da 
Igreja.” 

 
- O matrimônio cristão se torna, por sua vez, sinal eficaz, sacramento da 
Aliança de Cristo e da Igreja que comunica a Graça” (C.I.C. 1617). 
Concede aos esposos a graça de amarem-se 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 e indissolubilidade e os 
santifica no caminho da vida eterna (cf. GS, 48 e C.D.C. cân. 1055,§1). 

 
- O Matrimônio tem seu fundamento no amor. “Deus que criou o homem 
por amor, também o chamou por amor, vocação inata de todo ser humano. 
Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1, 27), 
que é Amor (cf. 1 Jo 4, 8-16). Tendo-os Deus criado homem e mulher, seu 
amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus 
pelo homem. E este amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e 
realizar-se na obra comum de preservação da criação (cf. Gn 1, 28)” (C.I.C. 
1604). 

 
- O matrimônio cria uma unidade de vida, e por isso é indissolúvel. “A 
Sagrada Escritura afirma: ‘Não é bom que o homem esteja só’ (Gn 2,18). 
Que isto significa uma unidade indefectível de suas vidas, o próprio Senhor 
no-lo mostra lembrando qual foi, ‘na origem’, o desígnio do Criador: ‘De 
modo que já não são dois, mas uma só carne’ (Mt 19,6)”.“Em sua 
pregação, Jesus ensinou sem equívocos o sentido original da união do 
homem e da mulher, conforme quis o Criador desde o começo; a união do 
homem e da mulher é indissolúvel: Deus mesmo a consumou: ‘... o que 
Deus uniu, o homem não deve separar’ (Mt 19,6)” (CIC 1605; 1614). 

 
- O matrimônio cristão é vocação para uma missão. Deve ser para o mundo 
um sinal do amor-aliança e do amor pascal do Senhor (GS 52). Para os 
esposos, deve significar também a missão de participar na transformação 



do mundo e da sociedade. O matrimônio se baseia no consentimento dos 
contraentes, isto é, na vontade de doar-se mútua e definitivamente para 
viver uma aliança de amor fiel e fecundo (cf. GS 48 e C.D.C. cân. 1057) 

 
- “Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher 
batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente 
seu consentimento. ‘Ser livre’ quer dizer: não sofrer constrangimento; não 
ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica. A Igreja considera a troca 
de consentimento entre os esposos como elemento indispensável ‘que 
produz o matrimônio’” (C.I.C. 1625; 1626). “O consentimento pelo qual os 
esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus 
(cf. Mc 10,9). 

 
- O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo 
que o casamento realizado validamente e consumado entre batizados jamais 
pode ser dissolvido. É assim uma realidade irrevogável e dá origem a uma 
aliança garantida pela fidelidade de Deus” (C.I.C. 1639; 1640). Além disso, 
como realidade humana, o matrimônio compromete os cônjuges não só 
com a comunidade de fé, mas com toda a comunidade humana (cf. GS, 52). 

 
- “O amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, uma 
fidelidade inviolável. Isso é a consequência do dom de si mesmos, que os 
esposos fazem um ao outro. O amor quer ser definitivo... O motivo mais 
profundo se encontra na fidelidade de Deus à sua Aliança, de Cristo à sua 
Igreja. Pelo Sacramento do Matrimônio, os esposos se habilitam a 
representar esta fidelidade e a testemunhá-la. Pelo sacramento, a 
indissolubilidade do casamento recebe um novo e mais profundo sentido 
(C.I.C. 1646; 1647). Esta comunhão é aprofundada pela vida da fé comum 
e pela Eucaristia recebida em comum” (C.I.C. 1644). 

 
- “O Matrimônio e o amor dos esposos estão, por sua índole natural, 
ordenados à procriação e à educação dos filhos, em que culminam como 
numa coroa. Neste sentido, a tarefa fundamental do Matrimônio e da 
família é estar a serviço da vida” (C.I.C. 1652-1653). “A graça do 
Sacramento do Matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a 
fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça eles se ajudam 
mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e 
educação dos filhos” (C.I.C. 1641). 



- Há uma ligação muito estreita entre a Igreja e a Família, ao ponto de ser a 
Família chamada de “Igreja Doméstica” (cf. LG 11). “Como Cristo, que 
quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria, como a 
Igreja, que não é outra coisa senão a “família de Deus”, será no seio da 
família que os pais hão de ser para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, 
os primeiros mestres da fé. ” “O lar é assim a primeira escola de vida cristã 
e uma escola de enriquecimento humano” (cf. C.I.C. 1655; 1656; 1657). 

 
2- DETERMINAÇÕES CANÔNICAS 

TÍTULO VII - DO MATRIMÔNIO 

Cân. 1055 - § 1. O pacto matrimonial, pela qual o homem e 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. § 2. 
Portanto, entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que 
não seja por isso mesmo sacramento. 

 
Cân. 1056 - As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a 
indissolubilidade que, no matrimônio cristão, recebem firmeza especial em 
virtude do sacramento. 

 
Cân. 1057 - § 1. É o consentimento das partes legitimamente manifestado 
entre pessoas juridicamente hábeis que faz o matrimônio; esse 
consentimento não pode ser suprido por nenhum poder humano. § 2. O 
consentimento matrimonial é o ato de vontade pelo qual um homem e uma 
mulher, por aliança irrevogável, se entregam e se recebem mutuamente 
para constituir matrimônio. 

 
Cân. 1058 - Podem contrair matrimônio todos os que não são proibidos 
pelo direito. 

 
Cân. 1059 - O matrimônio dos católicos, mesmo que só uma das partes 
seja católica, rege-se não só pelo direito divino, mas também pelo 
canônico, salva a competência do poder civil sobre os efeitos meramente 
civis desse matrimônio. 



Cân. 1060 - O matrimônio goza do favor do direito; portanto, em caso de 
dúvida, deve-se estar pela validade do matrimônio, enquanto não se prova o 
contrário. 

 
Cân. 1061 - § 1. O matrimônio válido entre os batizados chama - se só 
ratificado, se não foi consumado; ratificado e consumado, se os cônjuges 
realizaram entre si, de modo humano, o ato conjugal apto por si para a 
geração de prole, ao qual por sua própria natureza se ordena o matrimônio, 
e pelo qual os cônjuges se tornam uma só carne. § 2. Se os cônjuges 
tiverem coabitado após a celebração do matrimônio, presume-se a 
consumação, enquanto não se prova o contrário. § 3. O matrimônio 
inválido chama-se putativo, se tiver sido celebrado de boa fé ao menos por 
uma das partes, enquanto ambas as partes não se certificarem de sua 
nulidade. 

 
Cân. 1062 - § 1. A promessa de matrimônio, tanto unilateral como 
bilateral, denominada esponsais, rege-se pelo direito particular estabelecido 
pela Conferência dos Bispos, levando- se em conta os costumes e as leis 
civis, se as houver. § 2. Da promessa de matrimônio não cabe ação para 
exigir a celebração do matrimônio, mas cabe ação para reparação dos 
danos, se for devida. 

 
CAPÍTULO I - DO CUIDADO PASTORAL E DO QUE DEVE 
ANTECEDER A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO 

 
Cân. 1063 - 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 na perfeição. Essa 
assistência deve prestar-se sobretudo: 1° - pela pregação, pela catequese 
apropriada aos menores, aos jovens e adultos, mesmo com o uso dos meios 
de comunicação social, com que sejam os fiéis instruídos sobre o sentido 
do matrimônio e o papel dos cônjuges e pais cristãos; 2° - com a  
preparação pessoal para contrair matrimônio, pela qual os noivos se 
disponham para a santidade e deveres do seu novo estado; 3° - com a 
frutuosa celebração litúrgica do matrimônio, pela qual se manifeste 
claramente que os cônjuges simbolizam o mistério da unidade e do amor 
fecundado entre Cristo e a Igreja, e dele participam; 4° - com o auxílio 



prestado aos casados para que, guardando e defendendo fielmente a aliança 
conjugal, cheguem a levar na família uma vida cada vez mais santa e plena. 

 
Cân. 1064 - Compete ao Ordinário local cuidar que essa assistência seja 
devidamente organizada, ouvindo, se parecer oportuno, homens e mulheres 
de comprovada experiência e competência. 

 
Cân. 1065 - § 1. 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. § 2. 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. 1066 - Antes da celebração do matrimônio, deve constar que nada 
impede a sua válida e lícita celebração. 

 
Cân. 1067 - A Conferência dos Bispos estabeleça normas sobre o exame 
dos noivos, sobre os proclamas matrimoniais e outros meios oportunos para 
se fazerem as investigações que são necessárias antes do matrimônio, e 
assim, tudo cuidadosamente observado, possa o pároco proceder a 
assistência do matrimônio. 

 
Cân. 1068 - Em perigo de morte, não sendo possível obter outras provas e 
não havendo indícios em contrário, basta a afirmação dos nubentes, mesmo 
sob juramento, se for o caso, de que são batizados e não existe nenhum 
impedimento. 

 
Cân. 1069 - Todos os fiéis têm a obrigação de manifestar ao pároco ou ao 
Ordinário local, antes da celebração do matrimônio, os impedimentos de 
que tenham conhecimento. 

 
Cân. 1070 - Se outro tiver feito as investigações, e não o pároco a quem 
compete assistir ao matrimônio, informe quanto antes, por documento 
autêntico, o resultado ao pároco. 



Cân. 1071 - § 1. Exceto em caso de necessidade, sem a licença do 
Ordinário local, ninguém assista: 1° - a matrimônio de vagantes; 2° - a 
matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado civilmente; 3° - a 
matrimônio de quem tem obrigações naturais, originadas de união 
precedente, para com outra parte ou para com filhos; 4° - a matrimônio de 
quem tenha abandonado notoriamente a fé católica; 5° - a matrimônio de 
quem esteja sob alguma censura; 6° - a matrimônio de menor, sem o 
conhecimento ou contra a vontade razoável de seus pais; 7° - a matrimônio 
a ser contraído por procurador, mencionado no cân. 1105. § 2. O Ordinário 
local não conceda licença para assistir a matrimônio de quem tenha 
abandonado notoriamente a fé católica, a não ser observando-se as normas 
mencionadas no cân. 1125, com as devidas adaptações. 

 
Cân. 1072 - Os pastores de almas procurem afastar do matrimônio os 
jovens antes da idade em que se usa contrair o matrimônio, conforme o 
costume de cada região. 

 
CAPÍTULO II - DOS IMPEDIMENTOS DI RIMENTES EM GERAL 

 
Cân. 1073 - O impedimento dirimente torna a pessoa inábil para contrair 
validamente o matrimônio. 

 
Cân. 1074 - Considera-se público o impedimento que se pode provar no 
foro externo; caso contrário, é oculto. 

 
Cân. 1075 - § 1. Compete exclusivamente à autoridade suprema da Igreja 
declarar autenticamente em que casos o direito divino proíbe ou dirime o 
matrimônio. 

 
§ 2. É também direito exclusivo da autoridade suprema estabelecer outros 
impedimentos para os batizados. 

 
Cân. 1076 - É reprovado o costume que introduza algum impedimento 
novo ou que seja contrário aos impedimentos existentes. 

 
Cân. 1077 - § 1. Em caso especial, o Ordinário local pode proibir o 
matrimônio aos seus súditos, onde quer que se encontrem, e a todos os que 



se acham em seu território; mas isso, só temporariamente, por causa grave 
e enquanto esta perdura. § 2. Somente a autoridade suprema pode 
acrescentar uma cláusula dirimente a essa proibição. 

 
Cân. 1078 - § 1. O Ordinário local pode dispensar os seus súditos, onde 
quer que se encontrem, e todos os que se acham no seu território, de todos 
os impedimentos de direito eclesiástico, exceto aqueles cuja dispensa se 
reserva à Sé Apostólica. § 2. Os impedimentos cuja dispensa se reserva à 
Sé Apostólica são: 1° - o impedimento proveniente de ordens sagradas ou 
do voto público perpétuo de castidade num instituto religioso de direito 
pontifício; 2° - o impedimento de crime mencionado no cân. 1090. § 3. 
Nunca se dá dispensa do impedimento de consangüinidade em linha reta  
ou no segundo grau da linha colateral. 

 
Cân. 1079 - § 1. Urgindo o perigo de morte, o Ordinário local pode 
dispensar seus súditos, onde quer que se encontrem, e todos os que se 
achem no seu território, seja de observar a forma prescrita na celebração do 
matrimônio, seja de todos e cada um dos impedimentos de direito 
eclesiástico, públicos ou ocultos, com exceção do impedimento proveniente 
da sagrada ordem do presbiterato. § 2. Nas mesmas circunstâncias de que 
trata o § 1, mas somente nos casos em que não se possa recorrer ao 
Ordinário local, têm o mesmo poder de dispensar seja o pároco, o ministro 
sagrado devidamente delegado e o sacerdote ou diácono que assiste ao 
matrimônio, de acordo com o cân. 1116, § 2. § 3. Em perigo de morte, o 
confessor tem poder de dispensar, no foro interno dos impedimentos 
ocultos, no foro interno, dentro ou fora do ato da confissão sacramental. § 
4. No caso mencionado no § 2, considera-se que não se pode recorrer ao 
Ordinário local, se só for possível fazê- lo por telégrafo ou por telefone. 

 
Cân. 1080 - § 1. Sempre que o impedimento se descobre quando tudo já 
está preparado para as núpcias, e o matrimônio não pode ser adiado sem 
provável perigo de grave mal, até que se obtenha a dispensa da autoridade 
competente, tem o poder de dispensar de todos os impedimentos, exceto os 
mencionados no cân. 1078, § 2, n. 1, o Ordinário local e também todos os 
mencionados no cân.1079, §§ 2 e 3, observadas as condições aí prescritas. 
§ 2. Esse poder vale também para convalidar o matrimônio, se houver 
perigo na demora e não houver tempo para recorrer à Sé Apostólica, ou ao 



Ordinário local no que se refere aos impedimentos de que este pode 
dispensar. 

 
Cân. 1081 - O pároco, ou o sacerdote ou diácono mencionados no cân. 
1079, § 2, informe imediatamente o Ordinário local sobre a dispensa 
concedida para o foro externo; seja ela anotada no livro de casamento. 

 
Cân. 1082 - A não ser que o rescrito da penitenciaria determine o contrário, 
a dispensa de impedimento oculto concedida no foro interno não 
sacramental seja anotada no livro a ser guardado no arquivo secreto da 
cúria; não será necessária outra dispensa no foro externo, se mais tarde o 
impedimento se tornar público. 

 
CAPÍTULO III - DOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES EM 
ESPECIAL 

 
Cân. 1083 - § 1. O homem antes dos dezesseis anos completos e a mulher 
antes dos catorze também completos não podem contrair matrimônio 
válido. § 2. Compete a conferência dos Bispos estabelecer uma idade 
superior para a celebração lícita do matrimônio. 

 
Cân. 1084 - § 1. A impotência para copular, antecedente e perpétua, 
absoluta ou relativa, por parte do homem ou da mulher, dirime o 
matrimônio por sua própria natureza. § 2. Se o impedimento de impotência 
for duvidoso, por dúvida quer de direito quer de fato, não se pode impedir o 
matrimônio nem, permanecendo a dúvida, declará-lo nulo. § 3. A 
esterilidade não proíbe nem dirime o matrimônio, salva a prescrição do cân. 
1098. 

 
Cân. 1085 - § 1. Tenta invalidamente contrair matrimônio quem está ligado 
pelo vínculo de matrimônio anterior, mesmo que este matrimônio não tenha 
sido consumado. § 2. Ainda que o matrimônio anterior tenha sido nulo ou 
dissolvido por qualquer causa, não é lícito contrair outro, antes que conste 
legitimamente e com certeza a nulidade ou a dissolução do primeiro. 

 
Cân. 1086 - § 1. É inválido o matrimônio entre duas pessoas, uma das 
quais tenha sido batizada na Igreja católica ou nela recebida e que não a 



tenha abandonado por um ato formal, e outra não é batizada. § 2. Não se 
dispense desse impedimento, a não ser cumpridas as condições 
mencionadas nos cânn. 1125 e 1126. § 3. Se, no tempo em que se contraiu 
matrimônio, uma parte era tida comumente como batizada ou seu batismo 
era duvidoso, deve-se presumir a validade do matrimônio, de acordo com o 
cân. 1060, até que se prove com certeza que uma das partes era batizada e a 
outra não. 

 
Cân. 1087 - Tentam invalidamente o matrimônio os que receberam ordens 
sagradas. 

 
Cân. 1088 - Tentam invalidamente o matrimônio os que estão ligados por 
voto público perpétuo de castidade num instituto religioso. 

 
Cân. 1089 - Entre um homem e uma mulher arrebatada violentamente ou 
retida com intuito de casamento, não pode existir matrimônio, a não ser que 
depois a mulher, separada do raptor e colocada em lugar seguro e livre, 
escolhe espontaneamente o matrimônio. 

 
Cân. 1090 - § 1. Quem, com o intuito de contrair matrimônio com 
determinada pessoa, tiver causado a morte do cônjuge desta, ou do próprio 
cônjuge, tenta invalidamente este matrimônio. § 2. Tentam invalidamente o 
matrimônio entre si também aqueles que, por mútua cooperação física ou 
moral, causaram a morte do cônjuge. 

 
Cân. 1091 - § 1. Na linha reta de consangüinidade, é nulo o matrimônio 
entre todos os ascendentes e descendentes, tanto legítimos como naturais. § 
2. Na linha colateral, é nulo o matrimônio até o quarto grau inclusive. § 3. 
O impedimento de consangüinidade não se multiplica. § 4. Nunca se 
permita o matrimônio, havendo alguma dúvida se as partes são 
consangüíneas em algum grau de linha reta ou no segundo grau da linha 
colateral. 

 
Cân. 1092 - A afinidade em linha reta torna nulo o matrimônio em 
qualquer grau. 



Cân. 1093 - O impedimento de honestidade pública origina-se de 
matrimônio inválido, depois de instaurada a vida comum, ou de um 
concubinato notório e público; e torna nulo o matrimônio no primeiro grau 
da linha reta entre o homem e as consangüíneas da mulher, e vice-versa. 

 
Cân. 1094 - Não podem contrair validamente matrimônio os que estão 
ligados por parentesco legal surgido de adoção, em linha reta ou no 
segundo grau da linha colateral. 

 
CAPÍTULO IV - DO CONSENTIMENTO MATRIMONIAL 

 
Cân. 1095 - São incapazes de contrair matrimônio: 1°- os que não têm 
suficiente uso da razão; 2°- os que tem grave falta de discrição de juízo a 
respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio, que se devem 
mutuamente dar e receber; 3°- Os que não são capazes de assumir as 
obrigações essenciais do matrimônio, por causas de natureza psíquica. 

 
Cân. 1096 - § 1. Para que possa haver consentimento matrimonial, é 
necessário que os contraentes não ignorem, pelo menos, que o matrimônio 
é um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenado à procriação 
da prole por meio de alguma cooperação sexual. § 2. Essa ignorância não 
se presume depois da puberdade. 

 
Cân. 1097 - § 1. O erro de pessoa torna inválido o matrimônio. § 2. O erro 
de qualidade da pessoa, embora seja causa do contrato, não torna nulo o 
matrimônio, salvo se essa qualidade for direta e principalmente visada. 

 
Cân. 1098 - Quem contrai matrimônio, enganado por dolo perpetrado para 
obter o consentimento matrimonial, a respeito de alguma qualidade da 
outra parte, e essa qualidade, por sua natureza, possa perturbar gravemente 
o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. 

 
Cân. 1099 - O erro a respeito da unidade, da indissolubilidade ou da 
dignidade sacramental do matrimônio, contanto que não determine a 
vontade, não vicia o consentimento matrimonial. 



Cân. 1100 - A certeza ou opinião acerca da nulidade do matrimônio não 
exclui necessariamente o consentimento matrimonial. 

 
Cân. 1101 - § 1. Presume-se que o consentimento interno está em 
conformidade com as palavras ou com os sinais empregados na celebração 
do matrimônio. § 2. Contudo, se uma das partes ou ambas, por ato positivo 
de vontade, excluem o próprio matrimônio, algum elemento essencial do 
matrimônio ou alguma propriedade essencial, contraem invalidamente. 

 
Cân. 1102 - § 1. Não se pode contrair validamente o matrimônio sob 
condição de futuro. § 2. O matrimônio contraído sob condição de passado 
ou de presente é válido ou não, conforme exista ou não aquilo que é objeto 
da condição. § 3. Todavia, a condição, mencionada no § 2, não pode 
licitamente ser colocada sem a licença escrita do Ordinário local. 

 
Cân. 1103 - É inválido o matrimônio contraído por violência ou por medo 
grave proveniente de causa externa, ainda que incutido não 
propositadamente, para se livrar do qual alguém seja forçado a escolher o 
matrimônio. 

 
Cân. 1104 - § 1. Para contraírem validamente o matrimônio, requer-se que 
os contraentes se achem simultaneamente presentes, por si ou por meio de 
procurador. § 2. Os noivos devem exprimir oralmente o consentimento 
matrimonial; mas se não puderem falar, por sinais equivalentes. 

 
Cân. 1105 - § 1. Para se contrair validamente o matrimônio por meio de 
procurador, requer-se: 1°- que haja mandato especial para contrair com 
pessoa determinada; 2°- que o procurador seja designado pelo próprio 
mandante e exerça pessoalmente seu encargo. § 2. Para que o mandato 
valha, requer-se que seja assinado pelo mandante e, além disso, pelo pároco 
ou pelo Ordinário do lugar onde se faz a procuração, ou por um sacerdote 
delegado por um dos dois, ou ao menos por duas testemunhas, ou então, 
que seja feito por documento autêntico, de ac ordo com o direito civil. § 3. 
Se o mandante não puder escrever, anote-se isso no próprio mandato e 
acrescente-se mais outra testemunha, que também assine o escrito; do 
contrário, o mandato é nulo. § 4. Se o mandante, antes que o procurador 
contraia em nome dele, revogar o mandato ou cair em amência, o 



matrimônio é inválido, mesmo que o procurador ou a outra parte contraente 
ignore esses fatos. 

 
Cân. 1106 - Pode-se contrair matrimônio por meio de intérprete; o pároco, 
porém, não assista a esse matrimônio, a não ser que lhe conste da fidelidade 
do intérprete. 

 
Cân. 1107 - Embora o matrimônio tenha sido contraído invalidamente por 
causa de algum impedimento ou por falta de forma, presume-se que o 
consentimento dado persevere, até que venha a constar sua revogação. 

 
CAPÍTULO V - DA FORMA DA CELEBRAÇÃO DO 
MATRIMÔNIO 

 
Cân. 1108 - § 1. Somente são válidos os matrimônios contraídos perante o 
Ordinário local ou o pároco, ou um sacerdote ou diácono delegado por 
qualquer um dos dois como assistente, e além disso perante duas 
testemunhas, de acordo porém com as normas estabelecidas nos cânones 
seguintes, e salvas as exceções contidas nos cânn. 144, 1112, § 1, 1116 e 
1127, §§ 2-3. § 2. Considera-se assistente do matrimônio somente aquele 
que, estando presente, solicita a manifestação do consentimento dos 
contraentes, e a recebe em nome da Igreja. 

 
Cân. 1109 - Salvo se tiverem sido excomungados, interditados ou 
suspensos do ofício por sentença ou decreto, ou declarados tais, o Ordinário 
local e o pároco, em virtude de seu ofício, dentro dos limites de seu próprio 
território, assistem validamente aos matrimônios, não só de seus súditos, 
mas também dos não-súditos, contanto que um deles seja de rito latino. 

 
Cân. 1110 - Somente quando pelo menos um dos súditos está dentro dos 
limites de sua jurisdição, o Ordinário ou pároco pessoal, em virtude de seu 
ofício, assiste validamente a seu matrimônio. 

 
Cân.1111 - § 1. O Ordinário local e o pároco, enquanto desempenham 
validamente seu ofício, podem delegar a faculdade, mesmo geral, a 
sacerdotes e diáconos para assistirem aos matrimônios dentro dos limites 
do seu território. § 2. Para que seja válida a delegação para assistir a 



matrimônios, deve ser expressamente dada a pessoas determinadas; 
tratando-se de delegação especial, deve ser dada para um matrimônio 
determinado; tratando-se de delegação geral, deve ser dada por escrito. 

 
Cân. 1112 - § 1. Onde faltam sacerdotes e diáconos, o Bispo diocesano, 
com o prévio voto favorável da conferência dos Bispos e obtida a licença 
da Santa Sé, pode delegar leigos para assistirem aos matrimônios. § 2. 
Escolha-se um leigo idôneo, que seja capaz de formar os nubentes e de 
realizar convenientemente a liturgia do matrimônio. 

 
Cân. 1113 - Antes de se conceder uma delegação especial, providencie-se 
tudo o que o direito estabelece para comprovar o estado livre. 

 
Cân. 1114 - O assistente ao matrimônio age ilicitamente se não lhe constar 
do estado livre dos contraentes, conforme o direito, e, se possível, da 
licença do pároco, sempre que assistir em virtude de delegação geral. 

 
Cân. 1115 - Os matrimônios sejam celebrados na paróquia onde uma das 
partes contraentes tem domicílio, ou quase- domicílio ou residência há um 
mês, ou, tratando-se de vagantes, na paróquia onde na ocasião se 
encontram; com a licença do próprio Ordinário ou do próprio pároco, 
podem ser celebrado em outro lugar. 

 
Cân. 1116 - § 1. Se não é possível, sem grave incômodo, ter o assistente 
competente de acordo com o direito, ou não sendo possível ir a ele, os que 
pretendem contrair verdadeiro matrimônio podem contraí-lo válida e 
licitamente só perante as testemunhas: 1°- em perigo de morte; 2°- fora de 
perigo de morte, contanto que prudentemente se preveja que esse estado de 
coisas vai durar por um mês. § 2. Em ambos os casos, se houver outro 
sacerdote ou diácono que possa estar presente, deve ser chamado, e ele 
deve estar presente à celebração do matrimônio juntamente com as 
testemunhas, salva a validade do matrimônio só perante as testemunhas. 

 
Cân. 1117 - A forma acima estabelecida deve ser observada, se ao menos 
uma das partes contraentes tiver sido batizada na Igreja católica ou nela 
tenha sido recebida, e não tenha dela saído por ato formal, salvas as 
prescrições do cân. 1127, § 2. 



Cân. 1118 - § 1. O matrimônio entre católicos ou entre uma parte católica e 
outra não-católica, mas batizada, seja celebrado na igreja paroquial; poderá 
ser celebrado em outra igreja ou oratório com a licença do Ordinário local 
ou do pároco. § 2. O Ordinário local pode permitir que o matrimônio seja 
celebrado em outro lugar conveniente. § 3. O matrimônio entre uma parte 
católica e outra não- batizada poderá ser celebrado na igreja ou em outro 
lugar conveniente. 

 
Cân. 1119 - Fora caso de necessidade, na celebração do matrimônio sejam 
observados os ritos, quer prescritos nos livros litúrgicos aprovados pela 
Igreja, quer admitidos por costumes legítimos. 

 
Cân. 1120 - A Conferência dos Bispos pode elaborar um rito próprio do 
matrimônio, a ser revisto pela Santa Sé, conforme com os costumes do 
lugar e do povo, adaptados ao espírito cristão, mantendo-se, no entanto, a 
lei que o assistente, presente ao matrimônio, solicite e receba a 
manifestação do consentimento dos contraentes. 

 
Cân. 1121 - § 1. Celebrado o matrimônio, o pároco do lugar da celebração 
ou quem lhe faz as vezes, ainda que nenhum deles tenha assistido ao 
mesmo, registre o mais depressa possível no livro de casamentos os nomes 
dos cônjuges, do assistente, das testemunhas, o lugar e a data da celebração 
do matrimônio, segundo o modo prescrito pela Conferência dos Bispos ou 
pelo diocesano. § 2. Sempre que o matrimônio é contraído de acordo com o 
cân. 1116, o sacerdote, ou diácono, se esteve presente à celebração, caso 
contrário, as testemunhas têm obrigação solidariamente com os contraentes 
de certificar quanto antes o pároco ou ao Ordinário local a realização do 
casamento. § 3. No que se refere ao matrimônio contraído com dispensa da 
forma canônica, o Ordinário local que concedeu a dispensa cuide que a 
dispensa e a celebração sejam inscritas no livro de casamentos, tanto da 
cúria como da paróquia própria da parte católica, cujo pároco tenha feito as 
investigações de estado livre; o cônjuge católico tem obrigação de certificar 
quanto antes a esse Ordinário e ao pároco a celebração do matrimônio, 
indicando também o lugar da celebração, bem como a forma pública 
observada. 



Cân. 1122 - § 1. O matrimônio contraído seja registrado também nos livros 
de batizados em que o batismo dos cônjuges está registrado. § 2. Se o 
cônjuge tiver contraído matrimônio não na paróquia em que foi batizado, o 
pároco do lugar da celebração comunique quanto antes a celebração do 
matrimônio ao pároco do lugar do batismo. 

 
Cân. 1123 - Sempre que o matrimônio ou é convalidado no foro externo, 
ou é declarado nulo, ou é legitimamente dissolvido sem ser por morte, 
deve-se certificar o pároco do lugar da celebração do matrimônio, para que 
se faça devidamente o registro, nos livros de casamento e de batizados. 

 
CAPÍTULO VI - DOS MATRIMÔNIOS MISTOS 

 
Cân. 1124 - O matrimônio entre duas pessoas batizadas, das quais uma 
tenha sido batizada na Igreja católica ou nela recebida depois do batismo, e 
que não tenha dela saído por ato formal, e outra pertencente a uma Igreja 
ou comunidade eclesial que não esteja em plena comunhão com a Igreja 
católica, é proibido sem a licença expressa da autoridade competente. 

 
Cân. 1125 - O Ordinário local pode conceder essa licença, se houver causa 
justa e razoável; não a conceda, porém, se não se verificarem as condições 
seguintes: 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; 2°- 
informe-se, tempestivamente, desses compromissos da parte católica à 
outra parte, de tal modo que conste estar esta verdadeiramente consciente 
do compromisso e da obrigação da parte católica; 3°- ambas as partes 
sejam instruídas a respeito dos fins e propriedades essenciais do 
matrimônio, que nenhum dos contraentes pode excluir. 

 
Cân. 1126 - Compete à Conferência dos Bispos estabelecer o modo 
segundo o qual devem ser feitas essas declarações e compromissos, que são 
sempre exigidos, como também determinar como deve constar no foro 
externo e como a parte não-católica deve ser informada. 

 
Cân. 1127 - § 1. No que se refere à forma a ser empregada nos 
matrimônios mistos, observem-se as prescrições do cân. 1108; mas, se a 



parte católica contrai matrimônio com outra parte não-católica de rito 
oriental, a forma canônica deve ser observada só para a liceidade; para a 
validade, porém, requer-se a intervenção de um ministro sagrado, 
observando- se as outras prescrições do direito. § 2. Se graves dificuldades 
obstam à observância da forma canônica, é direito do Ordinário local da 
parte católica dispensar dela em cada caso, consultado, porém o Ordinário 
do lugar onde se celebra o matrimônio e salva, para a validade, alguma 
forma pública de celebração; compete à Conferência dos Bispos estabelecer 
normas, pelas quais se conceda a dispensa de modo concorde. § 3. Antes ou 
depois da celebração realizada de acordo com o § 1, proíbe-se outra 
celebração religiosa desse matrimônio para prestar ou renovar o 
consentimento matrimonial; do mesmo modo, não se faça uma celebração 
religiosa em que o assistente católico e o ministro não-católico, executando 
simultaneamente cada qual o próprio rito, solicitam o consentimento das 
partes. 

 
Cân. 1128 - Os Ordinários locais e os outros pastores de almas cuidem que 
não faltem o cônjuge católico e aos filhos nascidos de matrimônio misto o 
auxílio espiritual para as obrigações que devem cumprir, e ajudem os 
cônjuges a alimentarem a unidade da vida conjugal e familiar. 

 
Cân. 1129 - As prescrições dos cân. 1127 e 1128 devem aplicar- se 
também aos matrimônios em que haja o impedimento de disparidade de 
culto, mencionado no cân. 1086, § 1. 

 
CAPÍTULO VII - DA CELEBRAÇÃO SECRETA DO 
MATRIMÔNIO 

 
Cân. 1130 - Por causa grave e urgente, o Ordinário local pode permitir que 
o matrimônio seja celebrado secretamente. 

 
Cân. 1131 - A licença de celebrar secretamente o matrimônio implica: 1°- 
que se façam secretamente as investigações a serem realizadas antes do 
matrimônio; 2°- que o Ordinário local, o assistente, as testemunhas e os 
cônjuges guardem segredo a respeito do matrimônio celebrado. 



Cân. 1132 - A obrigação de guardar segredo, mencionado no cân. 1131, nº 
2, cessa por parte do Ordinário local, se com sua observância houver perigo 
iminente de grave escândalo ou de grave injúria contra a santidade do 
matrimônio; disso se dê conhecimento às partes, antes da celebração do 
matrimônio. 

 
Cân. 1133 - O matrimônio secreto seja anotado somente em livro especial, 
que se deve guardar no arquivo secreto da cúria. 

 
CAPÍTULO VIII - DOS EFEITOS DO MATRIMÔNIO 

 
Cân. 1134 - Do matrimônio válido origina-se entre os cônjuges um vínculo 
que, por sua natureza, é perpétuo e exclusivo; além disso, no matrimônio 
cristão, os cônjuges são robustecidos e como que consagrados, com o 
sacramento especial, aos deveres e à dignidade do seu estado. 

 
Cân. 1135 - A ambos os cônjuges competem iguais deveres e direitos, no 
que se refere ao consórcio da vida conjugal. 

 
Cân. 1136 - Os pais têm o gravíssimo dever e o direito primário de, na 
medida de suas forças, cuidar da educação, tanto física, social e cultural, 
como moral e religiosa, da prole. 

 
Cân. 1137 - São legítimos os filhos concebidos ou nascidos de matrimônio 
válido ou putativo. 

 
Cân. 1138 - § 1. É pai aquele que as núpcias legitimas indicam, a menos 
que se prove o contrário por argumentos evidentes. § 2. Presumem-se 
legítimos os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois da data da 
celebração do matrimônio, ou dentro de 300 dias subseqüentes à dissolução 
da vida conjugal. 

 
Cân. 1139 - Os filhos ilegítimos são legitimados pelo matrimônio 
subseqüente dos pais, válido ou putativo, ou por rescrito da Santa Sé. 



Cân. 1140 - Os filhos legitimados, no que se refere aos efeitos canônicos, 
se equiparem em tudo aos filhos legítimos, salvo expressa determinação 
contrária do direito. 

 
CAPÍTULO IX - DA SEPARAÇÃO DOS CÔNJUGES 

ART. 1 - DA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO 

Cân. 1141 - O matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido 
por nenhum poder humano nem por nenhuma causa, exceto a morte. 

 
Cân. 1142 - O matrimônio não consumado entre batizados, ou entre uma 
parte batizada e outra não-batizada, pode ser dissolvido pelo Romano 
Pontífice por justa causa, a pedido de ambas as partes ou de uma delas, 
mesmo que a outra se oponha. 

 
Cân. 1143 - § 1. O matrimônio celebrado entre dois não- batizados 
dissolve-se pelo privilégio paulino, em favor da fé da parte que recebeu o 
batismo, pelo próprio fato de esta parte contrair novo matrimônio, contanto 
que a parte não-batizada se afaste. § 2. Considera-se que a parte não- 
batizada se afasta, se não quer coabitar com a parte batizada, ou se não quer 
coabitar com ela pacificamente sem ofensa ao Criador, a não ser que esta, 
após receber o batismo, lhe tenha dado justo motivo para se afastar. 

 
Cân. 1144 - § 1. Para que a parte batizada contraia validamente novo 
matrimônio, deve-se sempre interpelar a parte não- batizada: 1°- se também 
ela quer receber o batismo; 2°- se, pelo menos, quer coabitar pacificamente 
com a parte batizada, sem ofensa ao Criador. § 2. Essa interpelação se deve 
fazer depois do batismo; mas o Ordinário local, por causa grave, pode 
permitir que a interpelação se faça antes do batismo e mesmo dispensar 
dela, antes ou depois do batismo, contanto que conste por um processo, ao 
menos sumário e extrajudicial, que a interpelação não pode ser feita ou que 
seria inútil. 

 
Cân. 1145 - § 1. A interpelação se faça regularmente por autoridade do 
Ordinário local da parte convertida, devendo esse Ordinário conceder ao 
outro cônjuge, se este o pedir, um prazo para responder, mas avisando-o 



que, transcorrido inutilmente esse prazo, seu silêncio será interpretado 
como resposta negativa § 2. A interpelação, mesmo feita particularmente 
pela parte convertida, é válida e até lícita, se não se puder observar a forma 
acima prescrita. § 3. Em ambos os casos, deve constar legitimamente no 
foro externo a interpelação e seu resultado. 

 
Cân. 1146 - A parte batizada tem o direito de contrair novo matrimônio 
com parte católica: 1°- se a outra parte tiver respondido negativamente à 
interpelação, ou se esta tiver sido legitimamente omitida; 2°- se a parte não- 
batizada, interpelada ou não, tendo anteriormente permanecido em 
coabitação pacífica sem ofensa ao Criador, depois se tiver afastado sem 
justa causa, salvas as prescrições dos cânones 1144 e 1145. 

 
Cân. 1147 - Todavia, o Ordinário local, por causa grave, pode conceder 
que a parte batizada, usando do privilégio paulino, contraia novo 
matrimônio com parte não-católica, batizada ou não, observando-se 
também as prescrições dos cânones sobre matrimônios mistos. 

 
Cân. 1148 - § 1. O não-batizado que tiver simultaneamente várias esposas 
não-batizadas, tendo recebido o batismo na Igreja católica, se lhe for muito 
difícil permanecer com a primeira, pode ficar com qualquer uma delas, 
deixando as outras. O mesmo vale para a mulher não-batizada que tenha 
simultaneamente vários maridos não-batizados. § 2. Nos casos 
mencionados no § 1, o matrimônio, depois de recebido o batismo, deve ser 
contraído na forma legítima, observando-se também se necessário, as 
prescrições sobre matrimônios mistos e outras que por direito se devem 
observar. § 3. Tendo em vista a condição moral, social e econômica dos 
lugares e das pessoas, o Ordinário local cuide que se providencie 
suficientemente às necessidades da primeira e das outras esposas afastadas, 
segundo as normas da justiça, da caridade cristã e da eqüidade natural. 

 
Cân. 1149 - O não-batizado que, tendo recebido o batismo na Igreja 
católica, não puder por motivo de cativeiro ou perseguição, recompor a 
coabitação com o cônjuge não- batizado, pode contrair outro matrimônio, 
mesmo que a outra parte, nesse ínterim, tenha recebido o batismo, salva a 
prescrição do cân. 1141. 



Cân. 1150 - Em caso de dúvida, o privilégio da fé goza do favor do direito. 

 
ART. 2 - DA SEPARAÇÃO COM PERMANÊNCIA DO VÍNCULO 

 
Cân. 1151 - Os cônjuges têm o dever e o direito de manter a convivência 
conjugal, a não ser que uma causa legítima os escuse. 

 
Cân. 1152 - § 1. Embora se recomende vivamente que o cônjuge, movido 
pela caridade cristã e pela solicitude do bem da família, não negue o perdão 
ao outro cônjuge adúltero e não interrompa a vida conjugal; no entanto, se 
não tiver expressa ou tacitamente perdoado sua culpa, tem o direito de 
dissolver a convivência conjugal, a não ser que tenha consentido no 
adultério, lhe tenha dado causa ou tenha também cometido adultério. § 2. 
Existe perdão tácito se o cônjuge inocente, depois de tomar conhecimento 
do adultério, continuou espontaneamente a viver com o outro cônjuge com 
afeto marital; presume-se o perdão, se tiver continuado a convivência por 
seis meses, sem interpor recurso à autoridade eclesiástica ou civil. § 3. Se o 
cônjuge inocente tiver espontaneamente desfeito a convivência conjugal, 
no prazo de seis meses proponha a causa de separação à competente 
autoridade eclesiástica, a qual, ponderadas todas as circunstâncias, veja se é 
possível levar o cônjuge inocente a perdoar a culpa e a não prolongar para 
sempre a separação. 

 
Cân. 1153 - § 1. Se um dos cônjuges é causa de grave perigo para a alma 
ou para o corpo do outro cônjuge ou dos filhos ou, de outra forma, torna 
muito difícil a convivência, está oferecendo ao outro causa legítima de 
separação, por decreto do Ordinário local e, havendo perigo na demora, 
também por autoridade própria § 2. Em todos os casos, cessando a causa da 
separação, deve-se restaurar a convivência, salvo determinação contrária da 
autoridade eclesiástica. 

 
Cân. 1154 - Feita a separação dos cônjuges, devem-se tomar oportunas 
providências para o devido sustento e educação dos filhos. 

 
CAPÍTULO X - DA CONVALIDAÇÃO DO MATRIMÔNIO 

ART. 1 - DA CONVALIDAÇÃO SIMPLES 



Cân. 1155 - O cônjuge inocente pode louvavelmente admitir de novo o 
outro cônjuge à vida conjugal e, nesse caso, renuncia ao direito de 
separação. 

 
Cân. 1156 - § 1. Para convalidar o matrimônio nulo por impedimento 
dirimente, requer-se que cesse ou seja dispensado o impedimento e pelo 
menos a parte consciente do impedimento renove o consentimento. § 2. 
Essa renovação se requer para a validade da convalidação, por direito 
eclesiástico, mesmo que ambas as partes, no início, tenham dado 
consentimento e não o tenham revogado depois. 

 
Cân. 1157 - A renovação do consentimento deve ser novo ato de vontade 
para o matrimônio, que a parte renovante sabe ou pensa ter sido nulo desde 
o princípio. 

 
Cân. 1158 - § 1. Se o impedimento é público, o consentimento deve ser 
renovado por ambas as partes, segundo a forma canônica, salva a 
prescrição do cân. 1127, § 2. § 2. Se o impedimento não pode ser provado, 
basta que o consentimento seja renovado em particular e em segredo, e só 
pela parte cônscia do impedimento, contanto que persevere o 
consentimento dado pela outra parte; se o impedimento for conhecido por 
ambas as partes, seja renovado também por ambas. 

 
Cân. 1159 - § 1. O matrimônio nulo por falta de consentimento se 
convalida, se a parte que não tinha consentido dá o consentimento, contanto 
que persevere o consentimento dado pela outra parte. § 2. Se a falta de 
consentimento não se pode provar, basta que a parte, que não tinha 
consentido, dê o consentimento em particular e em segredo. § 3. Se a falta 
de consentimento se pode provar, é necessário que se dê o consentimento 
segundo a forma canônica. 

 
Cân. 1160 - O matrimônio nulo por falta de forma, para se tornar válido, 
deve ser contraído novamente segundo a forma canônica, salva a pres 
crição do cân. 1127, § 2. 



ART. 2 - DA SANAÇÃO RADICAL (SANATIO IN RADICE) 

 
Cân. 1161 - § 1. A sanação radical (sanatio in radice) de um matrimônio 
nulo é a sua convalidação, sem renovação de consentimento, concedida 
pela autoridade competente, trazendo consigo a dispensa do impedimento, 
se o houver, e também da forma canônica, se não tiver sido observada, 
como ainda a retroação dos efeitos canônicos ao passado. § 2. A 
convalidação tem lugar desde o momento em que se concede a graça; mas a 
retroação se entende feita até o momento da celebração do matrimônio, a 
não ser que expressamente se determine outra coisa. § 3. Não se conceda a 
sanatio in radice, se não for provável que as partes queiram perseverar na 
vida conjugal. 

 
Cân. 1162 - § 1. Se em ambas as partes ou numa delas falta o 
consentimento, o matrimônio não pode ser objeto de sanatio in radice, quer 
o consentimento tenha faltado desde o início, quer tenha sido dado no 
início, mas depois tenha sido revogado. § 2. Se não houve o consentimento 
desde o início, mas depois foi dado, pode ser concedida a sanação desde o 
momento em que foi dado o consentimento. 

 
Cân. 1163 - § 1. Pode ser sanado, o matrimônio nulo por impedimento ou 
por falta de forma legítima, contanto que persevere o consentimento de 
ambas as partes. § 2. O matrimônio nulo por impedimento de direito 
natural ou divino positivo só pode ser sanado depois de cessado o 
impedimento. 

 
Cân. 1164 - A sanação pode ser concedida validamente, mesmo sem o 
conhecimento de uma das partes ou de ambas; não se conceda, porém, a 
não ser por causa grave. 

 
Cân. 1165 - § 1. A sanatio in radice pode ser concedida pela Sé Apostólica. 
§ 2. Pode ser concedida pelo Bispo diocesano, caso por caso, ainda que 
concorram vários motivos de nulidade no mesmo matrimônio, observando- 
se as condições mencionadas no cân. 1125, para a sanação do matrimônio 
misto; mas não pode ser concedida por ele, se existe impedimento, cuja 
dispensa está reservada à Sé Apostólica, de acordo com o cân. 1078, § 2, 



ou se trata de impedimento de direito natural ou divino positivo que já 
cessou. 

 
3- ORIENTAÇÕES PASTORAIS 

A PASTORAL FAMILIAR 

- A família sempre foi de grande importância para a Igreja, pois é 
através dela que o ser humano começa sua vida, forma sua base. 

 
- A Pastoral Familiar tem como missão ser misericordiosa, 
acolhedora, integrada, defensora da vida e dos valores cristãos, 
valorizadora do sacramento do Matrimônio e formadora de Igrejas 
domésticas e comunidades de amor. 

 
- A Pastoral Familiar surgiu da necessidade de atuação da Igreja 

junto às famílias devido às amplas, profundas e rápidas 
transformações da sociedade e da cultura, pondo em questão esta 
instituição que constitui o cerne da sociedade. 

 
- A Pastoral familiar destina-se a todos os tipos de pessoas e 
famílias para ajudá-las e servi-las: famílias bem constituídas, 
desestruturadas, futuras famílias, famílias em situação de miséria, 
distanciadas da vida da Igreja, discriminadas, de migrantes, mães e 
pais solteiros, pessoas sem família, divorciadas, em 2ª União, 
viúvos e em toda situação familiar que necessite de ajuda e 
acolhimento. 

 
- Que a Pastoral Familiar não se apresente tão somente como um 
grupo a mais na Paróquia, mas que seja o esforço conjunto de 
todas as Pastorais e Movimentos para que a Família esteja no 
centro e como meta de todas as atividades pastorais. 

 
A PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÔNIO 

 
- Os noivos devem ser crismados, e os que ainda não receberam o 
sacramento da Crisma devem ser encaminhados ao à Pastoral da 
Catequese de Adultos. Se não for possível completar a Iniciação 



Cristã antes do casamento, no caso os sacramentos da Eucaristia e 
da Crisma, sejam os mesmos incentivados a fazê-lo depois. 

 
- O conteúdo do Encontro de preparação dos Noivos para o 
Matrimônio deve seguir as orientações da Pastoral Familiar, com a 
apresentação dos elementos fundamentais da vida familiar cristã- 
católica e as informações necessárias para o Processo de 
Habilitação Matrimonial e a celebração do casamento. 

 
- De acordo com a Familiaris Consortio, a preparação para o 
Matrimônio, comporta três momentos: preparação remota, próxima 
e imediata. 

 
- A preparação remota pode ser realizada, sob a coordenação de 
uma equipe da Pastoral Familiar, quem sabe a mesma que organiza 
os Encontros de Noivos, mas com encontros paroquiais mensais ou 
bimestrais, onde são tratados temas diversos relacionados ao 
sacramento do Matrimônio e à espiritualidade familiar. 

 
- O Encontro de preparação dos Noivos para o Matrimônio, 
aconselha-se que seja realizado, no mínimo, seis (6) meses antes 
da data do casamento. 

 
- O Encontro de preparação dos Noivos para o Matrimônio pode ser 
feito em qualquer Paróquia católica, sempre de acordo com as 
orientações da Paróquia onde o Curso é realizado. 

 
- A validade do Certificado do Encontro de Preparação dos Noivos 
para o Matrimônio na Arquidiocese é de um (1) ano. 

 
OS IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS: 

 
- Se for constatada a existência de algum impedimento ou proibição 
canônica, o Pároco deve comunicar o fato aos nubentes, orientá-los 
de que se trata, e, conforme o caso, levar pessoalmente ao 
Arcebispo o pedido de Dispensa ou Licença, de acordo com a 
necessidade, apresentando os motivos que justificam o pedido, 
segundo formulário próprio. 



- Em caso algum se confie aos próprios nubentes as peças do 
processo canônico para levar à Cúria Arquidiocesana em busca de 
alguma dispensa ou licença. Isto deverá ser encaminhado 
pessoalmente pelo Pároco, seu delegado, ou através da Secretaria 
Paroquial responsável pelo processo. 

 
DISPENSA DE IMPEDIMENTOS 

 
- O Ordinário Diocesano pode dispensar os seguintes impedimentos 
para a validade ou liceidade do casamento canônico: 

 
a- Impedimento de Idade: A idade foi fixada, para a validade, em 
14 anos para a mulher e 16 anos para o homem, segundo o Codex 
Iuris Canonici - (CIC, cânon 1083 §1). Entretanto,a CNBB, na sua 
legislação complementar para a liceidade, e respeitando os 
princípios da legislação brasileira, determinou que 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 de idade, e de mulheres menores de 
16 anos de idade completos (CIC, c. 1083 §2). 

 
- Caso se celebre o matrimônio sem a devida dispensa para 
aqueles cujo direito determinou a idade núbil, o matrimônio é nulo, 
enquanto que a idade abaixa daquela aprovada pela Conferência 
episcopal e que não ultrapasse àquela canônica o matrimônio é 
válido, mas ilícito. 

 
b- Impedimento de disparidade de culto: É inválido o Matrimônio 
entre duas pessoas, uma das quais tenha sido batizada na Igreja 
Católica ou nela oficialmente recebida e que não a tenha 
abandonado por ato formal, e a outra parte não-batizada ou não- 
batizada validamente. Observe-se o Cânon 869 do CIC. 

 
- Relembre-se que o matrimônio entre um batizado e um não 
batizado trata-se de um contrato indissolúvel, mas não sacramento. 
Ora, se a parte não batizada receber o Batismo, ipso facto, o 
matrimônio torna-se sacramento. 



c- Impedimento de matrimônios mistos ou "de mista religião": 
matrimônio entre duas pessoas batizadas, uma na Igreja católica ou 
nela recebida por ato formal, e uma batizada em rito também cristão 
não-católico, onde a licença do Ordinário local é imprescindível. 
Observem-se os Cânones 1124 a 1129. 

 
d- Impedimento de profissão religiosa sob direito diocesano: 
Quando um dos contraentes tiver feito voto público perpétuo de 
castidade num Instituto Religioso direito diocesano (CIC, c. 1088). 
Quem deve dispensar do impedimento é o bispo diocesano da Casa 
em que o religioso estava adscrito. 

 
e- Impedimento de rapto: Entre um homem e uma mulher em que 
uma das partes foi arrebatada violentamente ou retida com intuito 
de casamento, não pode existir Matrimônio, a não ser que depois a 
mulher ou o homem, se for o caso, fora do alcance de  quem 
efetuou o rapto, e em lugar seguro e livre, escolha 
espontaneamente o Matrimônio (CIC, c. 1089). 

 
f- Impedimento de consanguinidade colateral: Na linha colateral, 
é nulo o Matrimônio até o quarto grau inclusive, ou seja, primos 
primeiros. O impedimento de consanguinidade não se multiplica. 
Nunca se permita o Matrimônio, havendo alguma dúvida se as 
partes são consanguíneas em algum grau de linha reta ou no 
segundo grau da linha colateral, ou seja, irmãos com irmãos (CIC,  
c. 1091). 

 
g- Impedimento de afinidade: Ficou suprimido o impedimento de 
afinidade na linha colateral, principalmente em vista do benefício da 
prole (CIC, c. 1092). O referido impedimento se dá na linha reta, 
como por exemplo, sogro com nora, genro com sogra. 

 
h- Impedimento de pública honestidade: Origina-se de um 
Matrimônio inválido, depois de instaurada a vida comum, ou de um 
concubinato notório e público; e torna nulo o Matrimônio no primeiro 
grau da linha reta entre o homem e as consanguíneas da mulher, e 
vice-versa. A honestidade pública a que se refere não é exatamente 



um parentesco, mas, de algum modo, imita a afinidade entre as 
partes (CIC, c. 1093). 

 
i- Impedimento de parentesco legal: O impedimento não se 
verifica entre a parte adotada e um filho(a) do adotante nascido(a) 
antes da adoção da parte. Mesmo baseando-se na legislação civil, 
o parentesco legal passa a ser um impedimento canônico, portanto, 
rege-se pela lei canônica (CIC, c. 1094 - nota CNBB). 

 
NÃO PODEM SER DISPENSADOS PELO ORDINÁRIO 

 
1- Impedimento de Impotentia Coeundi - impotência de copular - 
ou seja, de realizar o ato conjugal (CIC, c. 1084 §1). 

 
- A esterilidade, quando conhecida e aceita por ambas as partes, 
não proíbe o matrimônio (CIC, c. 1084 §3). 

 
2. Impedimento de Vínculo Matrimonial anterior mesmo de 
casamento que não tenha sido consumado (ratificado, mas não 
consumado) (CIC, c. 1085 §1). 

 
3. Impedimento de Ordem Sagrada. A dispensa depende da 
Santa Sé (CIC, c. 1087). 

 
4. Impedimento de Profissão Religiosa feita por voto de castidade 
público perpétuo em Instituto Religioso de Direito Pontifício, cuja 
dispensa é de competência da Santa Sé (CIC, c. 1088). 

 
5. Impedimento de Consanguinidade em linha reta. É o caso de 
pai e filha, mãe e filho, avô e neta, avó e neto (CIC, c. 1091 §1). 

 
6. Impedimento de crime: Quem, com o intuito de contrair 
Matrimônio com determinada pessoa, tiver causado a morte do 
cônjuge desta, ou do próprio cônjuge ( conjuncídio ), tenta 
invalidamente o Matrimônio. Tentam invalidamente o Matrimônio 
entre si também aqueles que, por mútua cooperação física ou 
moral, causaram a morte do cônjuge (CIC, c. 1090). 



7. Parentesco natural ou jurídico. Na linha reta de 
consanguinidade, é nulo o Matrimônio entre todos os ascendentes e 
descendentes, tanto legítimos como naturais. O parentesco jurídico 
com os consanguíneos do outro cônjuge; a afinidade em linha reta 
torna nulo o Matrimônio em qualquer grau. 

 
8. Parentesco legal produzido por adoção, na linha reta, ou no 
segundo grau da linha colateral (CIC, c. 1094): 1. entre o adotante e 
o adotado; 2. entre o pai adotivo (falecido) e a mulher do adotado; 
3. entre o filho adotivo e a esposa (viúva) do adotante; 4. entre o 
filho adotivo e uma filha superveniente (após a adoção) do 
adotante. 

 
CASOS QUE REQUEREM LICENÇA DO ORDINÁRIO: 

 
- Casos especiais exigem Licença do Ordinário para a celebração 
lícita do casamento. Exceto em caso de necessidade, sem licença 
do Arcebispo, ninguém assista: 

 
- a Matrimônio de vagantes, que não têm domicílio ou quase 
domicílio fixo. 

 
- a Matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado 
civilmente. 

 
- a Matrimônio de quem tem obrigações naturais, originadas de 
união precedente, para com outra parte ou para com filhos nascidos 
de uma união anterior, por exemplo, divorciados ou amasiados, sem 
que antes se comprove que a pessoa com quem teve contrato civil 
anterior esteja em condições de se manter a si mesma, como 
também a responsabilidade que se deve ter, material e 
presencialmente para com a prole que se possa ter desse 
relacionamento. 

 
- a Matrimônio de quem tenha abandonado notoriamente a fé 
católica, ou seja, se o fato é conhecido na comunidade sem que 



tenha havido um ato formal de separação, mesmo que não tenha 
passado para uma comunidade não católica. 

 
- a Matrimônio de quem esteja sob alguma censura ou pena 
eclesiástica, como, por exemplo, que não tenha sido retirado o 
Vetitum (veto) após sentença final em caso de declaração de 
nulidade matrimonial. 

 
- a Matrimônio de um menor, sem o conhecimento documentado 
ou contra a vontade razoável de seus pais. 
- a Matrimônio a ser contraído por procurador, mencionado no 
CIC, c. 1105. 

 
- a Matrimônios mistos ou de disparidade de culto (CIC, cc. 869, 
1124 - 1129). Entre duas pessoas batizadas, uma na Igreja católica 
ou nela recebida por ato formal, e uma batizada em rito também 
cristão não católico, onde a licença do Ordinário local é 
imprescindível. Observem-se os Cânones 1124 a 1129. 

 
- Nesses casos, a Licença Canônica poderá ser concedida 
mediante a declaração (por escrito) dos nubentes de que: 1. A  
parte católica está preparada para afastar os perigos do abandono 
da fé. 2. A parte católica prometa fazer sinceramente todo o 
possível para que os filhos sejam batizados e educados na Igreja 
Católica. 3. Conste que a parte não-católica esteja informada e 
verdadeiramente consciente da obrigação do compromisso 
assumido pela parte católica, por documento escrito e assinado. 4. 
Ambas as partes estejam instruídas a respeito dos fins e 
propriedades essenciais do matrimônio, e que nenhuma das duas 
partes as pode excluir. 

 
O PROCESSO DE HABILITAÇÃO MATRIMONIAL  
 

- Na Arquidiocese de Botucatu o Processo de Habilitação 
Matrimonial  poderá ser feito diretamente  na Paróquia 
onde será realizado o casamento, dispensando, desse 
modo, a Transferência.  
- Para dar início ao Processo de Habilitação Matrimonial, os  
noivos, com a documentação completa,  devem procurar a 
Paróquia onde pretendem se casar, no mínimo, três (3) 



meses antes da data prevista para o  casamento.  
- O Ministro Assistente, seja o próprio Pároco  ou alguém 
por ele delegado e o Processo de Habilitação Matrimonial, 
com a Ata e as   assinaturas,  deixado na Secretaria 
Paroquial onde foi realizado o Processo de Habilitação 
Matrimonial, para os devidos registros e encaminhamentos.  
-  A Transferência se faz necessária quando o casamento 
for realizado em outra Diocese ou de outra Diocese seja 
proveniente. 
 
A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO 
 

- Considera-se assistente do Matrimônio somente aquele 
que, estando presente, solicita a manifestação do 
consentimento dos contraentes, e a recebe em nome da 
Igreja.  
- Somente são válidos os matrimônios contraídos perante o 
Arcebispo ou o Pároco, ou um Sacerdote ou Diácono 
delegado por qualquer um dos dois como Assistente. 
 - As celebrações do Matrimônio devem ser revestidas de 
cuidado e dignidade.  
- Cada Paróquia deve definir claramente os horários 
disponíveis para a celebração do Matrimônio, tendo em 
vista intervalos razoáveis.  
-  O sacramento do Matrimônio entre católicos seja 
celebrado na igreja Matriz, Capela ou num local em que a 
comunidade se reúna para a celebração da santa Missa, e 
de acordo com a programação estabelecida pela Paróquia.  
- Na  Arquidiocese de Botucatu, o Pároco está autorizado 
pelo  Arcebispo para  realizar a celebração  do sacramento 
do Matrimônio em  outro    local  conveniente dentro do 
território da  Paróquia onde é Pároco, ou do município, em 
se tratando de municípios com mais de uma Paróquia; 
- Por local conveniente, entenda-se um  ambiente que 
esteja de acordo com a dignidade do sacramento, que não 
seja de propriedade ou esteja vinculado ao uso próprio ou 



contínuo de outros grupos religiosos e que os responsáveis 
pela festa sejam orientados  quanto à proibição de bebida 
alcoólica antes da celebração  do casamento. 
- A Paróquia onde foi realizado o Matrimônio, depois da 
realização do mesmo, fará a comunicação para as 
Paróquias de origem dos nubentes, mas a documentação 
permanece na Paróquia onde o casamento foi realizado.  
- Não são permitidos qualquer rito ou cerimônia religiosa 
que simulem ou substituam o casamento religioso católico 
entre pessoas não habilitadas para o casamento perante a 
Igreja, como exemplo, casais amasiados, casados somente 
no civil ou em 2ª União. 
 
A PARTICIPAÇÃO NA CELEBRAÇÃO 
 

 - Tempo e disposição são exigências para uma celebração 
bonita e tranquila. É indispensável, pois, que haja 
pontualidade, especialmente por parte dos noivos e 
padrinhos. A celebração que começa no horário evita 
nervosismo, atropelos e abreviações.  
- Recomenda-se que se evitem o luxo e o excesso de 
ornamentação, onde for celebrado o sacramento do 
Matrimônio. E, na escolha de pajens e daminhas de honra, 
dê-se preferência a crianças que já tenham consciência do 
que estão fazendo.  
- Os noivos não celebram o casamento sozinhos, mas 
diante de Deus, da Igreja e da comunidade reunida. Os 
presentes, participantes de um casamento, são 
testemunhas, diante da Igreja e da sociedade, do caráter 
público desse compromisso matrimonial: todos se 
comprometem na oração e no apoio ao novo lar que se 
inicia. 
 - Sejam escolhidas 02 (duas) pessoas, com 16 anos 
completos, como testemunhas, com suas respectivas 
assinaturas na Ata do casamento.  
- Enquanto possível, que essas testemunhas sejam  



conscientes  do significado do Sacramento do Matrimônio, 
crismadas e, se coabitando maritalmente casadas no 
Religioso. No caso de dificuldades em encontrar as 
Certidões de Crisma e de Casamento, que a confirmação 
seja sob  juramento. 
- Quanto a presença de outras testemunhas informais, fica 
a critério de cada Paróquia, de comum acordo com os 
noivos. 
- A presença dos participantes deve merecer especial 
atenção. Muitos, normalmente, não frequentam a Igreja; 
valorize-se, portanto, a acolhida, disposição da assembleia, 
a distribuição de folhetos próprios e outras iniciativas que 
favoreçam a participação de todos. 
 - Sugere-se que todas as Paróquias possuam uma Equipe, 
ligada à Pastoral Familiar, para cuidar da ornamentação e 
preparação da cerimônia de casamento, com os ensaios, 
acolhida e a organização da liturgia. 

 
O CERIMONIAL 

 
- Seja constituída em cada Paróquia uma Equipe de celebração  
que seja responsável pela celebração do sacramento do 
matrimônio. 

 
- Todo o cerimonial dos casamentos, na igreja, deve ser realizado 
conforme as orientações e sob a responsabilidade da Equipe de 
celebração do Matrimônio da Paróquia. Cabe aos músicos e demais 
pessoas envolvidas seguir, portanto, durante a cerimônia, as 
orientações que a Equipe paroquial determinar. 

 
A ORNAMENTAÇÃO 

 
- Durante a preparação do casamento é importante que a Equipe de 
preparação para o Matrimônio e o Pároco conscientizem os casais 



de noivos e a comunidade sobre o espírito cristão da celebração, 
que pede sobriedade, sem gastos supérfluos e sem ostentação. 

 
- A ornamentação, que expressa a alegria da festa que se celebra, 
deve ser pautada pela nobreza, bom gosto e simplicidade, 
respeitando o espírito do tempo litúrgico. 

 
A MÚSICA 

 
- Aspecto importante em qualquer celebração, a música, no 
casamento, deve estar integrada à celebração, como expressão da 
fé e auxílio à participação ativa, consciente, piedosa e frutuosa da 
assembleia. 

 
- A música deve servir à participação e não se tornar mero 
complemento de um efêmero ato social. 

 
- Atendendo ao caráter religioso da celebração do Matrimônio, são 
permitidas somente músicas sacras ou, quando muito, músicas 
clássicas. Não se admitem músicas de trilhas sonoras de filmes, novelas... 

 
A ILUMINAÇÃO 

 
- Afastando qualquer moldura teatral, contrária ao espírito litúrgico 
da celebração, use-se somente a iluminação costumeira do templo, 
com exclusão explícita de qualquer outra proveniente, por exemplo, 
de holofotes ou jatos de luz... 

 
A FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA E SONOGRAFIA 

 
- Um Sacramento da Igreja é, primeiramente, um acontecimento de 
fé e salvação. 

 
- Os profissionais ou amadores das áreas de foto-cine-sonografia 
devem evitar atrapalhar o andamento da celebração, desviando a 
atenção da assistência; como também devem zelar, 
conscientemente, pela correta disposição dos instrumentos de 



trabalho: instrumentos musicais, microfones, caixas acústicas, 
lâmpadas, câmaras fotográficas e de filmagem. 

 
- Evitar instrumentos musicais como: cornetas, clarins e outros que 
possam aparecer como espetáculo. 

 
- Para que a celebração se realize em harmonia, deve acontecer 
um contato prévio da Equipe de Celebração do Matrimônio da 
Pastoral Familiar com esses profissionais para as devidas 
orientações. 

 
DELEGAÇÃO PARA ASSISTIR AOS MATRIMÔNIOS 

 
- Para ser válida, a delegação para assistir a Matrimônios deve ser 
expressamente dada a uma pessoa determinada. Quem recebe 
delegação, não pode subdelegar a mesma função a uma outra 
pessoa. 

 
LEGITIMAÇÃO 

 
- Os casais batizados que vivem juntos, casados no civil ou não, 
desde que não tenham nenhum impedimento e queiram regularizar 
a situação perante a Igreja, como norma geral devem participar da 
preparação da Pastoral da Catequese de Adultos. 

 
O REGISTRO 
- Após a celebração do Matrimônio, o registro do ato deve ser feito 
em livro próprio, na Paróquia onde o casamento foi realizado. 

 
- No ato da celebração do Matrimônio pode ser emitida Certidão de 
Casamento Religioso, em atendimento à solicitação dos nubentes. 

 
- A Paróquia onde o casamento religioso foi realizado deverá 
preparar a Notificação do Casamento Religioso a ser enviada às 
Paróquias que concederam as Certidões de Batismo dos esposos, 
para que conste o novo estado jurídico das pessoas. 



CASAMENTO POR PROCURAÇÃO 

 
- No caso de Matrimônio a ser realizado por procuração, 
especialmente quando um dos nubentes reside no Exterior. 

 
- Modelo: Eu, abaixo assinado, (nome e sobrenome completo do(a) 
mandante), filho(a) de (nome e sobrenome do pai) e de (nome e 
sobrenome da mãe), nascido(a) a (indica-se a data completa), 
natural de (indica-se a cidade onde nasceu – e ainda estado e 
país), Diocese de (nome da Diocese), nomeio (nome, RG, filiação), 
para contrair Matrimônio em meu nome com (nome e sobrenome 
completos da pessoa que será o cônjuge do mandante, RG). Esta 
procuração tem valor por dois meses a contar desta data. Cidade, 
data e assinatura do(a) mandante. 

 
- Seguem-se também as assinaturas do Pároco e de duas 
testemunhas, com o carimbo da Paróquia e com o visto do 
Arcebispo. 

 
MATRIMÔNIO CONTRAÍDO COM DISPENSA DA FORMA 
CANÔNICA 

 
- No que se refere ao Matrimônio contraído com dispensa da forma 
canônica, o Arcebispo que concedeu a dispensa cuide que a 
Dispensa e a celebração sejam inscritas no Livro de Casamentos, 
tanto da Cúria Arquidiocesana como da Paróquia própria da parte 
católica, cujo Pároco tenha feito as investigações de estado livre; o 
cônjuge católico tem obrigação de certificar quanto antes ao 
Arcebispo e ao Pároco a celebração do Matrimônio, indicando 
também o lugar da celebração, bem como a forma pública 
observada. 

 
CONVALIDAÇÃO DO MATRIMÔNIO 

 
A celebração do matrimônio pode ser inválida, portanto não ter a 
eficácia de produzir o vínculo conjugal, seja pela presença de um 
impedimento dirimente seja por um vício de consentimento ou por 



um defeito de forma. Quando se verifica essas situações, o 
matrimônio pode ser declarado nulo, ou convalidado, de acordo 
com a vontade dos nubentes. 

 
- Para renovar o consentimento, requer-se um novo ato de vontade 
(cân. 1157) - não bastando a mera perseverança do consentimento 
-, e pode fazer-se de forma privada e sem nenhuma testemunha, 
quando se trata de coisas que não se podem provar; no caso 
contrário - impedimento público, falta de consentimento que se 
possa provar ou falta de forma canónica -, exige-se uma nova 
celebração (cânn. 1158 §1, 1159 §3 e 1160). 

 
- SANATIO IN RADICE = SANAÇÃO NA RAIZ – CURAR NA RAIZ 
(CC. 1161 - 1165): 

 
- É um ato da autoridade competente, pelo qual se reconhece 
válido o matrimônio celebrado com impedimento dirimente ou 
defeito de forma canónica. 

 
- Aplica--se nos casos em que faz-se necessária a convalidação do 
matrimônio sacramento com a graça da retrotração, isto é, de 
aplicar-se no tempo desde que as partes celebraram o matrimônio 
ou se propuseram a perseverar na vida conjugal. Isso a partir de 
documento oficial do Ordinário. 

 
- Uma norma elementar de prudência estabelece que a sanação só 
se conceda quando é provável que as partes queiram perseverar na 
vida conjugal (cân. 1161 §3). 

 
OS DESQUITADOS E DIVORCIADOS 

 
- O Pároco estude pessoalmente os casos de desquitados ou 
divorciados de um casamento feito só no civil, que desejarem 
contrair Matrimônio na Igreja por motivos justos. 

 
- As pessoas casadas somente no civil, separadas e que querem se 
casar na Igreja, devem ser acolhidas. Deve-se procurar o motivo da 
separação e averiguar se são separadas legalmente, se estão 



amigadas, se participam da comunidade; enfim, ver caso a caso e, 
se cumpridos os requisitos canônicos, poderão casar-se no 
Religioso, mediante averbação do divórcio e novo casamento civil. 

 
- As pessoas em 2ª União podem participar nas pastorais e 
movimentos da Igreja, embora não de forma plena, pois não podem 
receber a Sagrada Eucaristia e nem ser Padrinhos de Batismo e 
Crisma e testemunhas em Casamento. 

 
DECLARAÇÃO DE NULIDADE MATRIMONIAL 

 
- Quem se casou na Igreja, separou-se e vive com outra pessoa 
deve ser recebido, aceito na comunidade e incentivado a procurar 
seus direitos junto à Câmara Eclesiástica da Região Pastoral, que 
analisando a situação canônica, poderá declarar se o caso, implica 
Declaração de Nulidade Matrimonial ou não. 

 
- Para facilitar o trabalho das Câmaras Eclesiásticas das Regiões 
Pastorais, os Párocos poderão recolher a documentação e o 
Questionário. Quando tudo estiver pronto, numa pasta, encaminha- 
se ao Juiz Instrutor. 

 
- O Matrimônio pode ser declarado nulo quando for constatada a 
presença de algum vício de consentimento, algum erro de forma 
canônica, ou se foi contraído com algum impedimento dirimente ou, 
ainda, se houve erro de mandato procuratório. 

 
CASAMENTO CIVIL 

 
- O casamento civil, por determinação da CNBB, deve ser contraído 
antes da celebração religiosa do matrimônio. Há situações em que  
o Ordinário pode dispensar desta condição. Esta dispensa deverá 
seguir os ditames do C.D.C. cânones 85 a 93. 

 
- A Paróquia poderá realizar o casamento religioso com 
reconhecimento civil, mediante a apresentação da Certidão de 



Habilitação expedida pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do cartório competente. 

 
- Após a celebração do Matrimônio religioso com efeito civil, os 
esposos, os padrinhos e a testemunha qualificada devem assinar os 
documentos competentes (Livro de Casamento Religioso com 
Efeito Civil, Habilitação do casamento religioso e ata da realização 
do matrimônio). Aos esposos será entregue a certidão do 
casamento religioso. 

 
- Além disso, cada Pároco deverá encaminhar ao Oficial do Registro 
Civil um requerimento, em formulário adequado, para que o referido 
casamento seja registrado no livro competente desse Cartório de 
Registro Civil. 

 
- Tal documento, elaborado segundo formulário próprio, deverá 
conter a assinatura do Assistente, dos esposos e de duas 
testemunhas devidamente qualificadas. A Certidão do Casamento 
Civil será entregue aos esposos pelo Cartório. 

 
 

CUIDAR - ACOLHER – PROCURAR 
 



 


