
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 

O documento do Concílio Vaticano II sobre a Liturgia afirma que “os 
sacramentos se destinam à santificação dos homens, à edificação do Corpo 
de Cristo e, ainda, ao culto a ser prestado a Deus” (Sacrosanctum Concilium, 
59). Eles supõem a fé, alimentam-na, fortalecem-na e a exprimem. Eles 
transmitem a graça e, ao mesmo tempo, preparam os fiéis “do melhor 
modo possível, para receberem frutuosamente a graça, cultuarem 
devidamente a Deus e praticarem a caridade”.  

 
Ao aprovar este Diretório Sacramental Diocesano, recordo a todos 

que, quanto mais os sacramentos forem recebidos depois de cuidadosa 
preparação, tanto mais frutuosa será a vivência em sua comunidade. 
Neste Diretório, não há somente um conjunto de normas e regras a serem 
observadas, mas há, sobretudo, uma linguagem comum, que deveria levar 
cada ministro do sacramento a seguir os parâmetros da Igreja, que, na sua 
sabedoria e pedagogia, experimentada ao longo dos séculos, vem 
proporcionando a melhor maneira para mergulhar no Mistério. 

 
Faço votos de que este subsídio acrescente, ainda mais, o valor que 

os sacramentos têm em nossa vida, e ajude-nos a entender as riquezas que 
a Igreja coloca à nossa disposição, para crescermos na santidade, rumo à 
vida eterna.  

 
São Paulo, 2 de outubro de 2021, Festa dos Santos Anjos da Guarda. 

 
 
 

Dom José Negri, PIME 
Bispo Diocesano de Santo Amaro 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO SACRAMENTAL DA DIOCESE DE SANTO AMARO 2022 - 2027 

 
 

5 
 

Índice 
OS SACRAMENTOS .......................................................................................................................... 7 

BATISMO ......................................................................................................................................... 8 

I - DA CELEBRAÇÃO DO BATISMO ......................................................................... 9 

II – DOS BATIZANDOS .............................................................................................. 10 

III - DO MINISTRO DO BATISMO ............................................................................ 13 

IV – DOS PADRINHOS E MADRINHAS ................................................................. 13 

V – DA PROVA E DO REGISTRO DO BATISMO ................................................... 14 

CONFIRMAÇÃO (CRISMA) ...................................................................................................... 15 

I - A CELEBRAÇÃO ..................................................................................................... 15 

II - PREPARAÇÃO ....................................................................................................... 16 

III - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ........................................................................ 16 

IV - LUGARES E TEMPO ............................................................................................ 17 

V - O SUJEITO ............................................................................................................... 18 

VI - PADRINHO / MADRINHA ............................................................................... 19 

VII - MINISTRO ............................................................................................................ 19 

VIII - INSCRIÇÃO E REGISTRO ................................................................................ 20 

EUCARISTIA................................................................................................................................. 21 

I - DA CELEBRAÇÃO .................................................................................................. 22 

II - DOS MINISTROS .................................................................................................... 22 

III - DA PARTICIPAÇÃO ............................................................................................ 23 

IV- DA PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA EUCARISTIA ................................. 24 

V - ORIENTAÇÕES PASTORAIS DA CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA 

EUCARISTIA ................................................................................................................. 25 

VI - DOS RITOS E CERIMÔNIA DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA ................ 25 

VII - DO TEMPO E DO LUGAR DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA ................. 26 

VIII - MISSAS DE PRECEITO OU SANTO DE GUARDA ..................................... 26 

IX - DA CONSERVAÇÃO E VENERAÇÃO DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA .. 26 

X - COMUNHÃO SOB DUAS ESPÉCIES ................................................................. 28 

XI – MODO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMUNHÃO ............................................. 28 

XII - JEJUM EUCARÍSTICO ........................................................................................ 28 

XIII - COMUNHÃO PARA CELÍACOS .................................................................... 29 



PLANO SACRAMENTAL DA DIOCESE DE SANTO AMARO 2022 - 2027 

 
 

6 
 

XIV - ESPÓRTULAS PARA A CELEBRAÇÃO DA MISSA.................................... 29 

PENITÊNCIA ................................................................................................................................ 30 

UNÇÃO DOS ENFERMOS ......................................................................................................... 33 

ORDEM .......................................................................................................................................... 35 

I - GERAL ....................................................................................................................... 35 

II - FORMAÇÃO E CELEBRAÇÕES DE ORDENAÇÃO ....................................... 35 

III - DIRETÓRIO PRESBITERAL ................................................................................ 37 

MATRIMÔNIO ............................................................................................................................. 39 

I – GERAL ...................................................................................................................... 39 

II - CURSO DE NOIVOS .............................................................................................. 40 

III - COMO PREENCHER O PROCESSÍCULO MATRIMONIAL E O 

JURAMENTO ................................................................................................................ 42 

IV - IMPEDIMENTOS PARA O MATRIMÔNIO..................................................... 45 

V - LICENÇA DAS PROIBIÇÕES AO MATRIMÔNIO .......................................... 49 

VI - DOS CASAMENTOS DE PESSOAS DIVORCIADAS OU SEPARADAS ..... 50 

VII - MATRIMÔNIO MISTO ...................................................................................... 50 

VIII - DISPENSA DA FORMA CANÔNICA ............................................................ 51 

IX - CONVALIDAÇÃO DO MATRIMÔNIO E SANAÇÃO DO MATRIMÔNIO 

INVÁLIDO ..................................................................................................................... 52 

X - DATA E LOCAL DE CASAMENTO ................................................................... 60 

XI - PRESIDÊNCIA DA CELEBRAÇÃO ................................................................... 62 

XII - TAXAS MATRIMONIAIS ................................................................................... 62 

XIII - REGISTRO MATRIMONIAL ............................................................................ 62 

XIV - PROCESSO DE NULIDADE MATRIMONIAL ............................................. 63 

 

 

   

 

  



PLANO SACRAMENTAL DA DIOCESE DE SANTO AMARO 2022 - 2027 

 
 

7 
 

OS SACRAMENTOS 
 
Fundamentação teológica: Sacramento é o sinal visível da graça invisível. 
É um sinal pleno, pois contém a graça. É um sinal eficaz: comunica a 
graça. O sacramento fonte é o Cristo ressuscitado. É dele que provém a 
graça que os sacramentos comunicam. Por isso, os sacramentos são 
chamados “canais” da graça. Os sete sacramentos envolvem toda a 
existência humana desde o nascimento até a morte. O Batismo torna-nos 
cristãos, filhos e herdeiros de Deus, participantes da missão de Cristo e 
membros da Igreja, na qual somos instruídos e orientados para a vivência 
cristã (Mt 28,19- 20; Jo 3, 5). Pela Confirmação ou Crisma, o cristão fica 
mais perfeitamente unido à Igreja e recebe a força do Espírito Santo para 
testemunhar Jesus Cristo na maturidade da fé (At 2,1-12). Na Eucaristia, 
o cristão se alimenta com o Pão da vida e da unidade, memorial da morte 
e da ressurreição do Senhor, alimento espiritual e da comunhão com os 
irmãos. O sacramento da Penitência perdoa os pecados cometidos após o 
Batismo e reconcilia com Deus, com a Igreja e os irmãos (Jo 20,19-23). A 
Unção dos Enfermos traz conforto e alívio ao cristão doente, 
fortalecendo-o para enfrentar o sofrimento com fé, amor e esperança (Tg 
5,14-15). O sacramento da Ordem confere a homens de aptidões 
devidamente comprovadas o ministério de servir ao povo de Deus, em 
nome e na pessoa de Cristo-Cabeça, por meio do ensino, do culto divino 
e do governo pastoral (Lc 22,14-20; Jo 21,15-19; cf. Catecismo da Igreja 
Católica, 1591-1593). Pelo Matrimônio, os cônjuges assumem um estado 
público de vida na Igreja para constituir uma família, gerar e educar 
filhos e buscar a felicidade mútua (Catecismo da Igreja Católica, 1659-
1663; Mc 10, 2-12). A Igreja distingue três grupos de sacramentos, de 
acordo com a graça que eles produzem: 
a) Sacramentos da iniciação cristã: Batismo, Confirmação e Eucaristia. 
b) Sacramentos de cura: Penitência e Unção dos Enfermos. 
c) Sacramentos a serviço da comunhão e da missão dos fiéis: Ordem e 
Matrimônio. 
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Os Sacramentos da Iniciação Cristã: 
Batismo  
Confirmação  
Eucaristia  
 

Os Sacramentos do Batismo, Confirmação e da Eucaristia são os 
fundamentos de toda a vida cristã. “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 
desses 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” (PAULO VI, Constituição Apostólica Divinae 
Consortium Naturae). 
 

BATISMO   

 
§1 - O cân. 849 afirma “O batismo, porta dos sacramentos, em realidade 
ou ao menos em desejo necessário para a salvação, pelo qual os homens 
se libertam dos pecados, são de novo gerados como filhos de Deus e se 
incorporam à Igreja, configurados com Cristo por um caráter indelével, 
só se administra validamente pela ablução de água verdadeira, 
juntamente com a devida forma verbal, qual seja: “(Nome do 
Catecúmeno), Eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo.” 
 
§ 2 - Tendo em vista o costume arraigado em muitas famílias, as quais 
levam a prole  à pia batismal bastante tempo após o nascimento, às vezes 
anos depois do nascimento, os párocos, em homilias ou em outras 
situações, devem, oportuna e inoportunamente, advertir os pais e 
responsáveis sobre a necessidade da administração deste sacramento aos 
bebês, já nas primeiras semanas do nascimento, conforme determina o 
cânon 867, §1º. Dê-se aos paroquianos o salutar exemplo do papa Bento 
XVI, batizado no mesmo dia em que nasceu." 
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I - DA CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

 

§3 - O Batismo deve ser administrado segundo o ritual aprovado, salvo 
em caso de necessidade (cân. 850). 
 
§3a – Documentos necessários: cópia da certidão de nascimento ou RG 
do catecúmeno; cópia do RG dos pais e padrinhos; cópia da certidão de 
crisma dos padrinhos; certidão de matrimônio religioso em caso de 
padrinhos casados; cópia do comprovante de endereço dos pais; certidão 
de transferência em caso de domicílio dos pais fora da Diocese de Santo 
Amaro emitido pela Paróquia do domicílio. Em caso de impossibilidade 
de acesso a certidão de batismo de padrinhos pode-se servir de juramento 
escrito de testemunha de celebração em caso de batismo na infância, se 
foi batismo em fase adulta, a própria pessoa faz o juramento. As taxas 
referentes a realização do Curso e da Celebração do Batismo deve 
observar as tabelas dos respectivos setores que foram aprovadas junto ao 
Conselho Presbiteral Diocesano. Consultar o Plano Diocesano de 
Governança em Segurança da Informação (LGPD) para arquivo, 
devolução ou descarte dos documentos após consulta e registro. 
 
§3b - O Lugar: conforme orienta o cânon 857, exceto em caso de 
necessidade, o lugar próprio para o batismo é a igreja ou oratório. 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. Os casos de necessidade e justa causa são problemas de 
saúde, perigo de morte, situações que impeça ou tornem impossível a 
locomoção até a igreja paroquial, podendo assim realizar o batismo em 
qualquer lugar e deverá ser sempre inscrito no registro paroquial onde o 
Batismo foi conferido. Todos os casos de realização de batismo fora da 
Igreja fora das situações graves acima, deve-se solicitar autorização 
episcopal.              
 
§3c – Curso de Batismo: Haverá uma preparação próxima de pais e 
padrinhos, em caráter obrigatório, preferivelmente nas respectivas 
paróquias, com o auxílio de pessoas preparadas, encarregadas dessa 
missão (cân. 851). Nos casos em concreto que haverá presença de 
testemunhas e não de padrinhos, caso seja católica, o curso preparatório 
permanecesse obrigatório, nos casos de testemunhas batizadas acatólicas 
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o curso se torna facultativo. Independentemente da idade do 
catecúmeno, os padrinhos devem fazer a preparação. Essa preparação 
será feita por uma Equipe Paroquial, bem capacitada, possivelmente em 
dia e local fixos, visando o máximo de participação dos pais e padrinhos1, 
e em consonância com as orientações da Pastoral Diocesana do Batismo. 
A preparação do Batismo será feita a partir dos documentos aprovados 
pela Igreja Universal e pelos documentos emanados pelo referencial da 
CNBB. O comprovante desta preparação terá validade por um ano.  
A critério do pároco, podem ser dispensados da preparação pais e 
padrinhos pela vida ativa paroquial; quem já tenham feito a preparação 
em outra oportunidade, ou outro tipo de aprofundamento da fé.  
 

II – DOS BATIZANDOS 

 
§4 - É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada, e 
somente ela2. 
 
§5 - Criança - Menor que 7 anos – deve ser adotada a celebração litúrgica 
do rito para as crianças. O Batismo deve ser realizado de preferência na 
Paróquia dos pais, sempre salvaguardando a necessidade do curso de 
batismo para pais e padrinhos. Crianças gravemente enfermas 
(sobretudo em perigo de morte) serão batizadas em qualquer tempo e 
lugar por pessoa habilitada (Batismo de Emergência, cf. cân. 861, §2). Para 
proceder licitamente ao Batismo de uma criança, que não está em perigo 
de morte, o ministro deve assegurar-se de que os pais ou ao menos um 
dos dois, ou os que estiverem no lugar deles, deem seu consentimento. 
Que os pais e padrinhos tenham realizado o curso de batismo. Se os pais 
não são católicos, dever-se-á persuadi-los de que não é possível batizar 
seus filhos, a não ser que eles consintam e os padrinhos sejam católicos. 
Se os pais são católicos, não praticantes, não se pode rejeitar o pedido de 
Batismo pela única razão da não prática. Se os pais não querem aceitar 
uma preparação, deve-se sugerir que o Batismo seja adiado, a não ser que 
os padrinhos assumam a educação religiosa dos que forem batizados. 
§6 - Menor de Idade – Menor de 12 anos até os 7 anos – adota-se o rito 
da celebração litúrgica do batismo de criança em idade de catequese 
mediante preparação do catecúmeno. Para que seja licitamente batizado, 

 
1 Os pais de adultos ficam facultativo a participação no Curso de Batismo. 
2 Cân. 864. 
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deve-se assegurar: Que os pais (ou ao menos um deles) consintam; que a 
pessoa esteja suficientemente preparada através da respectiva Catequese 
segundo a Iniciação a Vida Cristã com inspiração catecumenal em etapas. 
A juízo do pároco poderia acompanhar a criança que não tem os atributos 
de maturidade para o ingresso na Catequese propriamente dita através 
de outras pastorais e movimentos (por exemplo: pré-catequese, infância 
missionária, trigo verde, servidores altar) para não postergar 
demasiadamente a celebração do batismo, normalmente a faixa etária dos 
7 a 8 anos de idade, somando com o compromisso dos pais ou 
responsáveis de posteriormente ingressá-los na Catequese. 
 
§7 - Menor de Idade – Menor de 18 anos até os 13 anos – adota-se o Ritual 
de Iniciação Cristã de Adultos mediante preparação do catecúmeno. 
 
§8 - Maior de Idade – 18 anos completos e superior – adota-se o Ritual 
de Iniciação Cristã de Adultos mediante preparação do catecúmeno. Fora 
do perigo de morte é necessário que o adulto: Manifeste sua vontade de 
receber este Sacramento; esteja suficientemente instruído nas verdades 
da fé e nas obrigações do cristão através da Catequese; Que a celebração 
se realize, preferencialmente, durante uma celebração eucarística, com 
textos apropriados para a ocasião. Após a celebração do Batismo, o novo 
batizado poderá receber a Confirmação e participar, pela primeira vez, 
da Eucaristia. A confirmação nesses casos mediante autorização do bispo 
diocesano. 
 
§9 - Batismo De Uma Pessoa Em Perigo De Morte: Pode-se observar só 
o que é exigido para a validade (cân. 850), ou seja, derramar água natural, 
dizendo “Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. Se 
a pessoa sobreviver, uma celebração de acolhida na comunidade poderá 
ser feita, segundo o Ritual. Em casos de adultos: verificar se conhece as 
principais verdades da fé, manifeste de algum modo o desejo de receber 
o Batismo, prometa observar os mandamentos da religião cristã, seja 
convidado ao ingresso a formação catequética para recepção dos demais 
sacramentos3. 
 

 
3 Nesses casos não deve se esquecer de fazer a anotação no Livro de Batismo, não precisar ser na paróquia mais 
próxima do local da celebração e nem precisar mencioná-lo no livro, mas deve especificar o dia exato as demais 
informações de pais e padrinhos (se houver). 
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§10 - Batismo De Crianças E Adultos Duvidosamente Batizados: 

Subsistindo uma dúvida sobre a validade do Batismo anterior, após ter 
sido suficientemente iniciado na fé católica, o Pároco: recebe sua profissão 
de fé diante de duas testemunhas; confere-lhe o Batismo sob condição. 
A) Considera-se válido o Batismo das seguintes Igrejas: Igreja Ortodoxas 
(Igreja orientais sem plena comunhão com a Igreja Católica); 
Veterocatólica; Luterana do Brasil; Metodista; Anglicana ou Episcopal; 
Evangélica de Confissão Luterana. Quando um membro dessas Igrejas 
tencionar casar-se com um católico, deve-se procurar licença expressa do 
Ordinário do lugar (cân. 1124 e 1125). 
 
B) Considera-se válido o Batismo das seguintes Igrejas quando tem-se a garantia 
de que se realizou o rito prescrito: Presbiterianas em geral; 
Congregacionistas; Batistas; Adventistas; a maioria das Igrejas 
Pentecostais (Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja 
do Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus é Amor, Igreja Evangélico 
Pentecostal, Exército da Salvação. Na prática pastoral: caso surgir alguma 
dúvida e a pessoa desejar ser católica, dever-se-á batizá-la 
condicionalmente. Quando um membro dessas Igrejas desejar casar-se 
com um católico, procure-se a licença expressa do Ordinário do Lugar 
(cân. 1124 e 1125) e, por cautela, a Dispensa de Disparidade de Culto. 
 
Observação:  todos os casos de cristãos acatólicos com batismo válido que 
desejam abraçar a fé católica, devem-se realizar anotação em livro próprio 
(suplementum) a ser emitido pelo Chancelaria da Cúria fundamentado 
com a certidão expedida pelo pastor ou ministro da respectiva Igreja ou 
comunidade eclesial. Não se rebatizam essas pessoas, porém, é necessário 
fazer Profissão de Fé pelo “CREDO” Niceno-Constantinopolitano 
conforme orientação da Congregação para a Doutrina da Fé em rito 
litúrgico (Dentro ou Fora da Missa conforme prescrito no RICA). O 
batismo sob condição poderá ser medida cautelar nos casos de ausência 
de quaisquer documentos ou testemunha que confirme a celebração 
válida do sacramento. 
 
C) Considera-se inválido, como norma geral, o Batismo das seguintes Igrejas e 
Seitas:  Mórmons, Testemunhas de Jeová, Igreja Brasileira, Espíritas, 
Religiões Afro-Brasileiras, Ciência Cristã, Maçonaria, Igreja Pentecostal 
Unida do Brasil. Na prática pastoral, pessoas dessas Igrejas e Seitas que 
desejam ser católicas têm de ser batizadas. 
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III - DO MINISTRO DO BATISMO 

 
§11 - Conforme orienta o cânon 861, o ministro ordinário do Batismo é o 
Bispo, o presbítero e o diácono. No caso em que o ministro ordinário 
esteja ausente ou impedido, o ministro extraordinário, delegado pelo 
Bispo, pode conferir o Batismo. Em caso de necessidade, sobretudo, se há 
perigo de morte, toda pessoa pode batizar, contanto que tenha a intenção 
de fazer o que faz a Igreja. Os párocos sejam solícitos para que os fiéis 
aprendam o modo certo de batizar. Conforme o cân. 862, fora do caso de 
necessidade, não se pode administrar o Batismo sem a permissão do 
Pároco, de modo particular, quando for realizado fora da Diocese de 
Santo Amaro, mesmo assim, assegurando a realização do curso de 
batismo e posterior anotação no livro do batismo. 
 

IV – DOS PADRINHOS E MADRINHAS 

 
§12 - Conforme orientação do c. 872, ao batizando adulto, enquanto 
possível, seja dado um padrinho, a quem cabe acompanhá-lo. No caso de 
batizando criança, além do padrinho acompanha também os pais ou 
responsáveis. Cabe também ao padrinho ou madrinha ajudar que o 
batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com 
fidelidade as obrigações inerentes. Admite-se apenas um padrinho ou 
uma só madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha4.  
 
§13 - Condições para ser padrinho ou madrinha: ter sido designado, seja 
pelo batizando, seja pelos pais ou responsáveis, seja na falta destes, pelo 
pároco ou ministro; Ter as qualidades e a intenção de assumir esta função; 
ter 16 anos completos; ser católico e ter completado sua iniciação cristã, 
tendo recebido o Sacramento da Crisma5 e da Comunhão, ter uma vida 
segundo a fé da Igreja e ser alguém de responsabilidade; se casado, 
casado na Igreja; não esteja sob pena canônica legitimamente irrogada ou 
declarada; não seja o pai ou a mãe do batizando. Nos casos de pessoas 
batizadas pertencentes a comunidade eclesial não católica, somente sejam 

 
4 Ressalta-se que a presença de padrinho/madrinha é recomendação, não deixar de administrar o sacramento 
pela ausência ou impossibilidade. 
5 O elemento de ter recebimento o sacramento da Confirmação não é obrigatório na Diocese para ser 
padrinho/madrinho do sacramento do Batismo. 
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admitidas junto com um padrinho católico, e apenas como testemunha 
do batismo6.  
 
§14 - Função dos padrinhos e madrinhas: Comprometer-se a ajudar o 
batizado a levar uma vida cristã, em conformidade com seu Batismo; no 
caso de os pais não poderem responder pela fé cristã, exercem a função 
supletiva na educação cristã do batizado em concordância com os pais. 
 
§15 - No caso dos casais que vivem em concubinato deverão ser 
orientados pelo Pároco, Vigário Paroquial ou Diácono, a legitimarem, 
livremente, a sua situação matrimonial para serem admitidos como 
padrinhos. 
 
§16 - Figura das Testemunhas: deve ter batismo válido (Cân. 874, § 2), se 
apresenta quando não reuni todas as condições para ser 
padrinho/madrinha e deve ser sempre estar acompanhado de um 
padrinho/madrinha com todas as condições. Figura como testemunhas: 
pessoas que não estão iniciados na vida cristã, pessoas que vivem em 
união estável.  Como exceção o can. 875 afirma, 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. 
 

V – DA PROVA E DO REGISTRO DO BATISMO 

 
§17 - Segundo o cân. 877 o pároco do lugar em que se celebra o batismo 
deve registar no livro dos batizados, cuidadosamente e sem nenhuma 
demora, os nomes dos batizados, fazendo menção do ministro, pais, 
padrinhos, bem como testemunhas, se as houver, do lugar e dia do 
batismo, indicando ao mesmo tempo o dia e o lugar do nascimento. No 
registro respeita-se, geralmente, a certidão de nascimento.  Para provar a 
administração do batismo, conforme o cân. 876, se não advém prejuízo 
para ninguém, é suficiente a declaração de uma só testemunha acima de 
qualquer suspeita nos casos que o batismo ocorreu quando criança e essa 
testemunha tenha plena certeza da realização do batismo consignando 
tudo isso por escrito; outra possibilidade, é a realização do juramento do 

 
6 A respeito da necessidade da Confirmação, fica ao critério pessoal do pároco dispensar, garantido que seja o 
candidato a padrinho ou madrinha ao menos batizado e um católico praticante. O padrinho e madrinha não é 
figura obrigatória, mas sim recomendável, não deixe de administrar o sacramento pela ausência desta figura. 
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próprio batizado, se tiver recebido o batismo em idade adulta que 
também deve ser consignado por escrito e assinado. O batismo sob 
condição poderá ser medida cautelar nos casos de ausência de quaisquer 
documentos ou testemunha que confirme a celebração válida do 
sacramento. Nestes casos após as declarações por escrito deve ser tudo 
anotado no livro suplementum7. Os casos de batismo de urgência devem 
ser também registrados no livro de batismo.8 
 

CONFIRMAÇÃO (CRISMA) 

I - A CELEBRAÇÃO 

 
§18 - Conforme ensina o c. 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 perfeitamente 
os obriga a ser testemunhas de Cristo pela palavra e ação e a difundirem 
e defenderem a fé. À imposição das mãos, a Igreja uniu a unção com o 
óleo (crisma). Esta unção solidifica a graça batismal e é sinal de uma 
participação mais intensa na missão de Jesus e na plenitude do Espírito 
Santo. Pela confirmação, o dom do Espírito Santo é concedido como força 
para a missão de ser luz, que faz resplandecer o próprio Cristo. Há um 
liame fundamental deste sacramento com toda a Iniciação Cristã que 
atinge seu ponto culminante na comunhão do Corpo e Sangue de Cristo. 
Por isso, os confirmados participam da Eucaristia, na qual sua Iniciação 
Cristã encontra a realização plena. 
 
 

 
7O livro suplementum tem papel de completar eventuais lacunas de anotações do Livro de Batismo; deve ser 
usado quando não há nenhum registro no Livro de Batismo a respeito da administração do sacramento, mas 
sempre quando realizada na própria paróquia. 
8 No caso de Batizados de crianças que tem como responsáveis civis pessoas do mesmo sexo, faz o seguinte: 
anota-se o nome do batizado, fazendo menção do ministro, padrinhos, testemunhas, se as houver, do lugar e 
dia do batismo, indicando também o dia e o lugar do nascimento. Se um dele for pai ou mãe natural e o outro 
como adotante. Se os dois são adotantes, os nomes deles com o nome dos pais naturais se for assim o registro 
civil. Caso contrário, no registro de batismo pode ignorar o registro civil conforme o cân. 877 § 2, prevê: “nos 
outros casos, anote-se o nome do batizado, sem fazer menção do nome do pai ou dos pais” (51ª Assembleia 
Geral da CNBB - Aparecida-SP, 10 a 19 de abril de 2013) Isso porque a adoção de vinculação homoafetiva não 
se canoniza a lei civil, assim não se usa a terminologia do direito civil.  
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II - PREPARAÇÃO 

 
§19 –A preparação dos candidatos à Crisma, com duração de ao menos 

um ano, é necessária. Far-se-á através de catecumenato segundo as etapas 
da Iniciação a Vida Cristã, cujas etapas visam preparar não só o rito, mas 
especialmente o crismando, para testemunhar a fé cristã no mundo.  
 

III - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
§20 – cópia da certidão de nascimento ou RG do crismando; cópia do RG 
dos pais (se menor de idade) e do padrinho/madrinha; cópia da certidão 
de batismo do crismando; cópia da certidão da confirmação do 
padrinho/madrinha; certidão de matrimônio religioso em caso de 
padrinhos casados; certidão de transferência em caso de domicilio dos 
pais fora da Diocese de Santo Amaro emitido pela Paróquia do domicílio; 
os párocos podem definir taxas para o custeio dos diversos materiais e 
instrumentos da realização desta catequese preparatória, recordando que 
se há o pagamento de R$5,00 ao bispo celebrante referente a cada 
crismando. Consultar o Plano Diocesano de Governança em Segurança 
da Informação (LGPD) para arquivo, devolução ou descarte dos 
documentos após consulta e registro. 
 
§21 – RITUAL: A respeito da liturgia as orações e leituras podem ser 
próprias do Domingo, desde que a celebração não ocorra numa solenidade, 
num domingo do Advento, da Quaresma e da Páscoa, num dia dentro da 
oitava da Páscoa ou na Festa dos Apóstolos S. Pedro e S. Paulo. Nesses dias, 
conforme prescrevem as rubricas, a Missa deve ser “do dia”, com suas 
leituras e orações. As leituras e orações podem ser também próprias da 
Crisma quando for oportuno. Mesmo que a celebração da Crisma ocorra 
no Advento ou na Quaresma, será permitida, na respectiva Missa, a 
ornamentação do altar e na cor dos paramentos: vermelha, para ressaltar 
a celebração do sacramento.  
 
§22 – A respeito da entrada, os crismandos, no início da celebração, tanto 
poderão já estar dentro da igreja, nos bancos, como entrar solenemente, 
em fila. A experiência tem-nos mostrado que estando nos bancos, eles 
ficam mais tranquilos, mais concentrados.  
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§23 – A orientação sobre a fila no momento da unção é que poderá ser 
única ou dupla; o importante é que os crismandos saiam aos poucos dos 
bancos. Durante a celebração, os demais crismandos e padrinhos poderão 
ficar sentados. Recomendamos o uso de crachás. Poderemos, assim, 
dirigir-nos aos crismandos pelo nome. O nome seja bem legível.  
 
§24 – Pode-se permitir o trabalho de fotógrafos, para que os crismandos 
tenham uma recordação deste dia tão importante em sua vida. Na hora 
da homilia e durante a Oração Eucarística, os fotógrafos não fiquem 
tirando fotos, para não distrair os crismandos.  
 
§25 – Quanto possível, os cantos sejam bem conhecidos, para que possam 
ser cantados por todos. Durante o rito da unção, o canto deve-se suave e 
manso. Havendo muitos crismandos, é bom que durante a unção os 
cantos sejam intercalados por breves orações e/ou reflexões. 
 
§26 – Os crismandos sejam orientados e conscientizados a se vestirem 
com dignidade, como exigem o local e a celebração. Uma solução para se 
evitar situações constrangedoras é o uso de um traje-uniforme, que 
confere respeito e dignidade ao ato, mas isso, quando for possível. 
Também as madrinhas sejam orientadas a se vestirem de acordo com a 
ocasião – isto é, sejam conscientizadas que estarão participando de uma 
celebração religiosa. Seu traje deverá harmonizar-se com a celebração da 
Crisma.    
 

IV - LUGARES E TEMPO 

 
§27 – A Confirmação será celebrada (cân. 881): Numa Igreja, de 
preferência na respectiva Paróquia e, com o intuito de se criar, sempre 
mais, o espírito de comunidade cristã, numa celebração eucarística. Por 
uma razão justa e razoável, fora da missa e num lugar conveniente, com 
a autorização do Bispo Diocesano. As homenagens aos catequistas e 
crismandos sejam feitos após a missa a fim de salvaguardar o esplendor 
do próprio rito e não prolongar demasiadamente a cerimônia. A entrega 
de certificados poderia ser postergada em momento futuro após a 
realização da etapa da mistagogia.  
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V - O SUJEITO 

 
§28 – Segundo c. 889, é capaz de receber a confirmação todo o batizado 
ainda não confirmado. Fora do perigo de morte, o batizado, para receber 
licitamente a Confirmação, deve ter o uso da razão, ter sido devidamente 
iniciado e estar bem-disposto para poder renovar as promessas batismais 
e testemunhá-las por seu modo de vida (cân. 889). Por razões pastorais, 
segundo normal geral da CNBB, a confirmação não seja conferida antes 
de 12 anos de idade. Contudo, mais que com o número de anos, deve-se 
preocupar com a maturidade do crismando na fé e na inserção na 
comunidade (cf. cân. 891). 
 
§29 – Antes de aceitar uma pessoa para a Confirmação, é muito 
importante verificar se o batismo recebido foi válido através da análise 
da certidão. 
 
§30 – Ocorrendo perigo de morte, a Crisma será administrada às crianças, 
mesmo antes do uso da razão, ou aos adultos, que não a receberam, pelo 
próprio pároco ou qualquer sacerdote, para não privá-las da graça do 
Sacramento (cân. 883 § 3). 
 
§31 – Os catecúmenos adultos são normalmente admitidos à Confirmação 
e à Eucaristia logo após terem recebido o Batismo, nestes casos, somente 
se orienta a solicitação de autorização do Bispo diocesano com 
antecedência inclusive se for no Sábado Santo.  
§32 – Se a preparação para a Confirmação de um adulto batizado coincide 
com sua preparação para o matrimônio, seria mais oportuno, para 
recepção frutuosa do Sacramento, que a Confirmação fosse conferida 
noutra ocasião, posteriormente ao Matrimônio. 
 
§33 – Aos que estão privados do uso da razão, a Igreja sempre reconheceu 
a legitimidade de conferir o Sacramento da Confirmação. Neste caso, 
pertence ao pároco decidir, segundo as circunstâncias, qual parte do 
Ritual é oportuno utilizar. 
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VI - PADRINHO / MADRINHA 

 
§34 – Enquanto possível, cada confirmando será assistido por um 
padrinho ou madrinha, cuja função é velar para que o crismando viva 
como verdadeira testemunha de Cristo e cumpra fielmente os 
compromissos inerentes ao Sacramento (cân. 892).9 
 
§35 – Condições para ser padrinho ou madrinha: ter sido designado, seja 
pelo crismando, seja pelos pais ou responsáveis (caso de menor de idade), 
seja na falta destes, pelo pároco ou ministro; Ter as qualidades e a 
intenção de assumir esta função; ter 16 anos completos; ser católico e ter 
completado sua iniciação cristã, tendo recebido o Sacramento da Crisma 
e da Comunhão, ter uma vida segundo a fé da Igreja e ser alguém de 
responsabilidade; se casado, casado na Igreja; não esteja sob pena 
canônica legitimamente irrogada ou declarada; não seja o pai ou a mãe 
do crismando. Pessoa de outra religião, cristã ou não, pode ser admitida 
como testemunha da confirmação ao lado de um padrinho católico. 
 
§36 – No caso dos casais que vivem em concubinato deverão ser 
orientados pelo Pároco, Vigário Paroquial ou Diácono, a legitimarem, 
livremente, a sua situação matrimonial para serem admitidos como 
padrinhos. 
 
§37 – Figura das Testemunhas: deve ter batismo válido (Cân. 874, § 2), se 
apresenta quando não reuni todas as condições para ser 
padrinho/madrinha e deve ser sempre estar acompanhado de um 
padrinho/madrinha com todas as condições. Figura como testemunhas: 
pessoas que não estão iniciados na vida cristã; pessoas que vivem em 
união estável. Como exceção o can. 875 afirma, se não houver padrinho, 
aquele que administra o crisma cuide que haja pelo menos uma 
testemunha, pela qual se possa provar a administração do sacramento. 
 

VII - MINISTRO 

 
§38 – Segundo o c. 882, o ministro ordinário da confirmação é o Bispo; 
administra validamente este sacramento também o presbítero que tem 
essa faculdade em virtude do direito universal ou de concessão especial 

 
9 A figura do padrinho/madrinha é uma recomendação e não obrigação. 
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da autoridade competente. O pároco que possui crismando apto a receber 
o sacramento e deseja administrá-lo deve solicitar autorização ao Bispo 
Diocesano inclusive no Sábado Santo. 
 

VIII - INSCRIÇÃO E REGISTRO 

 
§39 – Se as lembranças da Crisma precisarem de assinatura, sejam levadas 
à Cúria, alguns dias antes do dia da celebração. No “Livro da Crisma”, a 
ser conservado no arquivo paroquial, anotem-se os nomes dos 
confirmados, mencionando-se também o nome do celebrante da Crisma, 
dos pais e do padrinho ou testemunha, do lugar e o dia da celebração da 
Confirmação10. 
§40 – ESTRUTURA DAS ETAPA PARA A CONFIRMAÇÃO 
(organizado em um ano, adaptável para cada comunidade paroquial) 
 
PRIMEIRO TEMPO: PRÉ-CATECUMENATO – dedicado a 
evangelização em alguns encontros, inclusive com as famílias, se 
possível, como ponto de partida no encontro com o Deus vivo. Tempo 
dedicado a primeira evangelização, anunciando a pessoa de Jesus a partir 
de sua palavra e de seus feitos, assim brote a fé e os primeiros sinais de 
uma conversão inicial, assim amadureça a decisão sincera do seguimento 
de Jesus Cristo. 
 
ETAPA 1 - CELEBRAÇÃO DE ENTRADA NO CATECUMENATO: 
dando início ao catecumenato segundo tempo, rito de ingresso pela porta. 
Primeiro encontro oficial entre a Igreja e o convertido. Tem-se a 
assinalação dos sentidos com a cruz.  
 
SEGUNDO TEMPO: CATECUMENATO – o mais longo, por volta de 8 
MESES, tempo de maior densidade, conhecimento da doutrina, dogmas 
e preceitos, iniciados ao Mistério da Salvação, espaço para vivência na 
vida da comunidade dando oportunidades para conhecerem as forças 
vivas da paróquia. Atividade de formação, tempo de aprendizagem, 
ocorre a catequese propriamente dita.  
 

 
10 A anotação da Confirmação jovens ou adultos adotados por casais homoafetivos deve respeitar as mesmas 
orientações do registro do Sacramento do Batismo. 
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ETAPA 2 - CELEBRAÇÃO DE ELEIÇÃO OU INSCRIÇÃO DO NOME: 
concluído o segundo tempo, a Igreja nesta celebração acolhe o 
catecúmeno como eleito de Deus, pois é Ele mesmo quem o elege. 
 
TERCEIRO TEMPO: ILUMINAÇÃO E PURIFICAÇÃO – tempo mais 
curto, normalmente vinculado a quaresma, tempo para preparar mais 
intensamente o espírito e o coração. Os ritos próprios deste terceiro tempo 
chamado escrutínios e normalmente são três com o objetivo de purificar, 
aperfeiçoar os sentimentos, os desejos, as decisões e a adesão, porém 
dever acontecer ao menos um. Uma espécie de exame de consciência. 
Momento das entregas: Símbolo e a Oração do Senhor.  
 
ETAPA 3 - CELEBRAÇÃO DOS SACRAMENTOS: acolhidos pela Igreja, 
mergulhados nas três fontes dos sacramentos de Iniciação à Vida Cristã, 
com o Batismo, Crisma e a Eucaristia. 
 
QUARTO TEMPO: MISTAGOGIA – período pequeno, mas grandioso 
tempo de graça. Pois os neófitos são abraçados pela comunidade. Os ritos 
essenciais deste período são as missas de domingo, mas convém que haja 
novos encontros e engajamento nas pastorais. 
 

EUCARISTIA 

 
§41 – 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 com a santíssima Eucaristia e a ela 
se ordenam.11 Ainda os fiéis tenham na máxima honra a santíssima 
Eucaristia, os pastores de almas, explicando a doutrina sobre esse 
sacramento, instruam diligentemente os fiéis sobre essa obrigação.12 
 

 
11 Cân. 897 
12 Cân. 898 
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I - DA CELEBRAÇÃO 

 
§42 – Na Assembleia eucarística, o povo de Deus é convocado e reunido, 
sob a presidência do Bispo ou, sob a sua autoridade, do presbítero, que 
faz as vezes de Cristo, e todos os fiéis presentes, quer clérigos quer leigos, 
com a sua participação para ela concorrem, cada qual a seu modo, 
segundo a diversidade de ordens e de funções litúrgicas.13 

 

II - DOS MINISTROS 

 
§43 – O ministro que, atuando na pessoa de Cristo, tem o poder de 
celebrar o sacramento da Eucaristia, é somente o sacerdote validamente 
ordenado. Celebra licitamente a Eucaristia o sacerdote não impedido pela 
lei canónica.14 
 
§44 – Admita-se a celebrar o sacerdote, ainda que desconhecido do 
pároco da igreja, contanto que apresente carta de recomendação do seu 
Ordinário ou Superior, dado há menos de um ano, ou que prudentemente 
se possa julgar que não está impedido de celebrar.15 
 
§45 – A Eucaristia é uma ação de Cristo e da Igreja, na realização da qual 
o sacerdote cumpre seu principal ministério. Por isso, ao sacerdote 
recomenda-se, encarecidamente, a celebração diária da Eucaristia, 
mesmo não podendo contar com a assistência dos fiéis.16 
 
§46 – O ministro ordinário da sagrada comunhão é o Bispo, o presbítero 
e o diácono. O ministro extraordinário da sagrada comunhão é o acólito 
ou outro fiel leigo designado para suprir o ofício de distribuir a sagrada 
Comunhão.17 A denominação correta é “ministro extraordinário da 
distribuição da Eucaristia”. Os assistentes pastorais não devem assumir 
o que propriamente pertence ao serviço dos ministros sagrados. (IRS 150) 

 
13 Cân. 899, §2 
14 Cân. 900. 
15 Cân. 903. 
16 Cân. 904. 
17 Quando os documentos canônicos e este diretório fala de “Acólito” está mencionando os leigos que 
receberam o ministério menor por instituição do Bispo diocesano, distinguindo dos servidores de altar que 
normalmente denominamos “coroinhas”.  
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Somente por verdadeira necessidade pode-se recorrer ao auxílio de 
ministros extraordinários na celebração da Liturgia. (IRS 151) 
 
§47 – Nunca é lícito aos leigos assumir as funções ou as vestimentas do 
diácono ou do sacerdote, ou outras vestes semelhantes. Se habitualmente 
há um número suficiente de ministros sagrados, não se pode designar 
ministros extraordinários da sagrada Comunhão. Está reprovado o 
costume de sacerdotes que, apesar de estarem presentes na celebração, 
abstêm-se de distribuir a comunhão, deixando esta tarefa aos leigos. (IRS 
157) 
 
a) Função dos ministros extraordinários: 
 
1. Ajudar e não substituir os padres e diáconos presentes; 
2. Assegurar as riquezas da comunhão eucarística aos doentes. 
3. Não podem usar túnica, mas uma veste que expresse o serviço 
ministerial. 
 
b) Os ministros extraordinários, ao levarem a comunhão para os doentes: 
 
1. Devem utilizar uma teca ou recipiente conveniente; 
2. Dirigir-se-ão diretamente da igreja à casa do doente. 
3. Não permanecer com o Santíssimo Sacramento na própria casa; 
 
c) Ter no mínimo 16 anos, devidamente iniciado nos sacramentos da 
Iniciação da Vida Cristã e, após preparação na Paróquia, com a devida 
avaliação da maturidade, receber a devida autorização, a cada dois anos, 
do Ordinário local e sua renovação fica a critério do pároco.  
 

III - DA PARTICIPAÇÃO 

 
§48 – Qualquer batizado, que não esteja proibido pelo direito18, pode e 
deve ser admitido à sagrada comunhão.19 Para que a santíssima 
Eucaristia possa ser administrada às crianças, requer-se que estas 

 
18 Recorda-se da impossibilidade de administração do sacramento da Eucaristia para os casais em segunda união 
ou pecado grave público, não esquecendo da necessidade do devido acompanhamento e aconselhamento para 
busca da regularização da situação sacramental. 
19 Cân. 912, segundo aquilo que é próprio da doutrina sobre as disposições para recepção do Sacramento da 

Eucaristia não estar consciente de pecado grave não confessado. 
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possuam conhecimento suficiente e preparação cuidadosa, de forma que 
possam compreender, segundo a sua capacidade, o mistério de Cristo e 
receber o corpo do Senhor com fé e devoção. Pode administrar-se a 
santíssima Eucaristia às crianças que se encontrem em perigo de morte, 
se puderem discernir o Corpo de Cristo do alimento comum e comungar 
com reverência.20 

IV- DA PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA EUCARISTIA 

 
§49 – O momento oportuno para aquisição do conhecimento suficiente e 
preparação cuidadosa é a catequese que deve ser ministrada por pessoas 
habilitadas segundo a doutrina católica e planejada de acordo com as 
etapas da iniciação da vida cristã com inspiração catecumenal que pode 
ser realizada na paróquia de residência dos pais, condomínios e colégios 
que sejam reconhecidos pelo bispo diocesano e atenda as orientações da 
Diocese quanto ao tempo de duração, ao conteúdo, em comunhão com a 
paróquia local que fará o devido registro.  
 
§50 – O registro da primeira comunhão se dará mediante anotação no 
livro de Batismo e lançamento no Sistema Maistre, os casos de pessoas 
batizadas em outras paróquias diferente do lugar da primeira comunhão 
deverá realizar notificação informando da celebração da primeira 
eucaristia. 
 
§51 – Crianças a partir dos 7 anos até 12 anos – A preparação com a 
catequese poderá dar início a partir da idade da razão, ou seja, 7 anos de 
idade. A duração deve seguir o padrão do setor entre um a dois anos. 
 
§52 – As pessoas de 12 anos até 18 anos – A preparação com a catequese 
com duração de ao menos um ano e já incluirá a preparação para a crisma. 
O pároco poderá a seu critério adequar as turmas de acordo com as faixas 
etárias. 
 
§53 – Maior de Idade – 18 anos completos e superior – A preparação com 
a catequese com duração de ao menos um ano e já incluirá a preparação 
para a crisma. O pároco poderá a seu critério adequar as turmas de 
acordo com as faixas etárias.  

 
20 Cân. 913. 
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V - ORIENTAÇÕES PASTORAIS DA CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA 

EUCARISTIA 

 
§54 – A Eucaristia de Primeira Comunhão será celebrada com 
simplicidade. É recomendável: 
a) o uso de vestes simples, dignas e decentes, que respeitem a dignidade 
do sacramento. 
b) fotógrafos e cinegrafistas devem respeitar o espaço sagrado, de modo 
que não interfiram no andamento da celebração.  
 
§55 – Quem tiver recebido a santíssima Eucaristia pode voltar a recebê-la 
de novo no mesmo dia, mas somente dentro da Santa Missa em que 
participe, salvo os casos de perigo de morte.21 Diante disso, o leigo no 
mesmo dia poderá comungar até duas vezes.  
 
§56 – Os fiéis, que, por qualquer causa, se encontrem em perigo de morte, 
sejam confortados com a sagrada comunhão em forma de Viático. Mesmo 
que já tenham comungado nesse dia, aos que se vêem em perigo de 
morte, recomenda-se que comunguem de novo. Perdurando o perigo de 
morte, recomenda-se que se lhes administre a sagrada comunhão várias 
vezes em dias distintos. Não se adie demasiado o sagrado Viático aos 
doentes; os que têm cura de almas velem cuidadosamente por que os 
doentes sejam com ele confortados, quando ainda se encontrem 
plenamente conscientes.22 
 

VI - DOS RITOS E CERIMÔNIA DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 
§57 – O sacrossanto Sacrifício eucarístico deve celebrar-se com pão e 
vinho, a que se há de juntar uma pequena quantidade de água. O pão 
deve ser de trigo puro e recentemente confeccionado, de modo que não 
haja nenhum perigo de corrupção.  O vinho deve ser natural, do fruto da 
videira e não corrompido.23 Distribua-se a sagrada comunhão apenas sob 
a espécie de pão ou, nos termos das leis litúrgicas, sob as duas espécies; 
em caso de necessidade, somente sob a espécie de vinho.24 

 
21 Cân. 917. 
22 Cân. 921 e 922. 
23 Cân. 924. 
24 Cân. 925. 
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§58 – Os livros litúrgicos a serem utilizados são unicamente os que foram 
aprovados pela Sé Apostólica e a Conferência dos Bispos do Brasil 
(CNBB). 
§59 – Na celebração e administração da Eucaristia, os sacerdotes e os 
diáconos revistam-se com os paramentos sagrados prescritos pelas 
rubricas25, quais sejam: túnica, estola e casula. Segundo decisão da CNBB 
de 1971 foi aprovado pela Santa Sé que por razão pastoral pode-se adotar 
o uso de túnica de cor neutra e estola da cor do tempo litúrgico. 
 

VII - DO TEMPO E DO LUGAR DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 
§60 – A celebração e a distribuição da Eucaristia podem realizar-se em 
qualquer dia e hora, exceto nos que são excluídos segundo as normas 
litúrgicas. A celebração eucarística realize-se em lugar sagrado, a não ser 
que a necessidade exija outra coisa; neste caso, deve realizar-se em lugar 
decente. O Sacrifício eucarístico deve realizar-se sobre altar dedicado ou 
benzido; fora do lugar sagrado, pode utilizar-se uma mesa apropriada, 
mas sempre com toalha e corporal.26 
 

VIII - MISSAS DE PRECEITO OU SANTO DE GUARDA 

 
§61 – As missas de preceitos são satisfeitas no dia da festa ou na tarde do 
dia anterior tendo como referência a partir das 15h.27 As missas de 
preceito que são obrigação de todo católico: o domingo, dia do Natal de 
Nosso Senhor Jesus Cristo (25 de dezembro), do Santíssimo Corpo e 
Sangue de Cristo (quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima 
Trindade), Santa Maria Mãe de Deus (1 de janeiro), Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora (8 de dezembro). Vale ressaltar que a CNBB retirou 
entre as festas de preceito a festa de São José no dia 19 de março.  

IX - DA CONSERVAÇÃO E VENERAÇÃO DA SANTÍSSIMA 

EUCARISTIA 

 
§62 – A santíssima Eucaristia deve ser conservada na igreja catedral, em 
todas as igrejas paroquiais, oratórios anexos a uma casa de instituto 

 
25 Cân. 929. 
26 Cân. 931 e 932. 
27 Cân. 1248. 
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religioso ou sociedade de vida apostólica. Pode-se conservar na capela do 
Bispo.28 
 
§63 – Nos lugares em que se conserva a santíssima Eucaristia deve 
sempre haver alguém que cuide dela e, na medida do possível, um 
sacerdote que celebre missa, pelo menos duas vezes por mês.29  
 
§64 – 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.30 
 
§65– Ninguém é lícito conservar a Eucaristia na própria casa ou levá-la 
consigo em viagens nem mesmo o sacerdote.31 
 
§66 – A santíssima Eucaristia deve ser conservada no tabernáculo 
(sacrário) da igreja ou oratório, em lugar visível e apropriado para oração, 
seja imóvel, matéria sólida, não transparente, fechado para evitar o perigo 
de profanação. Por motivo grave, é lícito conservar a santíssima 
Eucaristia, principalmente à noite, em algum lugar mais seguro e digno. 
Tenha-se o máximo cuidado com as chaves do sacrário.32 Conserve-se nas 
ambulas as hóstias consagradas em quantidade suficiente para as 
necessidades dos fiéis; renovem-se com frequência, consumindo-se 
devidamente as antigas.33 
 
§67 – Diante do sacrário em que se conserva a santíssima Eucaristia, 
brilhe continuamente uma lâmpada especial, com a qual se indique e se 
reverencie a presença de Cristo.34 
 
§68 – Pode-se fazer exposições ao santíssimo Sacramento segundo as 
normas prescritas nos livros litúrgicos, porém, durante a celebração da 
missa, não haja exposição no mesmo recinto da igreja.35 
 

 
28 Cân. 934, §1 
29 Cân. 934, §2 
30 Cân. 937. 
31 Cân. 935. 
32 Cân. 938. 
33 Cân. 939. 
34 Cân. 940. 
35 Cân. 941. 
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§69 – O 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 acolito, um ministro 
extraordinário da sagrada comunhão, ou outra pessoa delegada pelo 
Ordinário local.36 
 

X - COMUNHÃO SOB DUAS ESPÉCIES 

 
§70 – Além dos casos previstos nos livros rituais, a Comunhão sob as duas 
espécies é sempre permitida quando o Bispo concede a faculdade, sempre 
que isso parecer oportuno ao sacerdote a quem, como pastor próprio, a 
comunidade está confiada, contanto que os fieis tenham boa formação a 
respeito e esteja excluído todo perigo de profanação do Sacramento, ou o 
rito se torne mais difícil, por causa do número de participantes ou outro 
motivo.37  
 

XI – MODO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMUNHÃO  

 
§71 – É da Igreja que o fiel recebe a Eucaristia, por isso deve recebê-la 
sempre do ministro que distribui a comunhão e não se servir a si mesmo. 
Recomenda-se vigiar para que pequenos fragmentos do pão eucarístico 
não se percam. Deixa-se a liberdade do fiel de receber a comunhão na 
boca ou na mão, em pé ou de joelhos.38 
 

XII - JEJUM EUCARÍSTICO 

 
§72 – Quem vai receber a santíssima Eucaristia abstenha-se de ingerir 
qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio, no 
espaço de, ao menos, uma hora antes da sagrada comunhão. 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. Pessoas idosas e doentes, bem como as 

 
36 Cân. 943. 
37 Diretório Litúrgico da CNBB 
38 Diretório Litúrgico 
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que cuidam delas, podem receber a santíssima Eucaristia, mesmo que 
tenham tomado alguma coisa na hora que a antecede.39 
 

XIII - COMUNHÃO PARA CELÍACOS 

 
§73 – A doença celíaca é uma doença autoimune que se caracteriza pela 
intolerância permanente ao glúten em pessoas geneticamente 
predispostas. O único tratamento é a dieta isenta de glúten por toda a 
vida. Diante disso, os fiéis que tiverem extrema intolerância ao glúten, de 
tal forma que até mesmo uma ínfima quantidade é capaz de causar-lhes 
graves sequelas, pode comungar apenas sob a espécie do vinho. Nesse 
caso, o celíaco deve adquirir um pequeno cálice exclusivo, própria para 
uso litúrgico e apresentar sua situação ao sacerdote que, ao presidir a 
missa, esse colocará o referido cálice sobre o altar para que o vinho seja 
consagrado naquela mesma celebração eucarística. Aos sacerdotes cabe 
ainda recordar que não realize no cálice em questão o rito da immixtio, 
isto é, o gesto realizado pelo sacerdote no qual coloca uma fração da 
hóstia no cálice.40 
 

XIV - ESPÓRTULAS PARA A CELEBRAÇÃO DA MISSA 

 
§74 – A qualquer sacerdote que celebra ou concelebra a missa é permitido 
receber a espórtula oferecida para que ele aplique a missa segundo 
determinada intenção. Recomenda-se vivamente aos sacerdotes que, 
mesmo sem receber nenhuma espórtula, celebrem a missa segundo a 
intenção dos fiéis, especialmente dos pobres.41 Deve-se afastar 
completamente das espórtulas e missas até mesmo qualquer aparência de 
negócio ou comércio.42 
 
§75 – 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.43 As missas 

 
39 Cân. 919. 
40 Diretório Litúrgico 
41 Cân. 945. 
42 Cân. 946. 
43 Cân. 948. 
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com múltiplas intenções devem ser avisadas aos fiéis no momento do 
agendamento. 
 
§76 – Nos casos da celebração de Missa pro populo, não deve haver outras 
intenções com espórtulas ou donativos atreladas, pois a intenção já está 
reservada pelo Direito, recorda-se que o pároco/administrador tem a 
responsabilidade de celebrar uma Missa de domingo tão somente nesta 
intenção. 
 

PENITÊNCIA 

§77 – 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 feriram pelo pecado.44 
 
§78 – 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. A confissão é materialmente íntegra 
quando inclui todos os pecados graves cometidos de fato e ainda não 
diretamente absolvidos em confissão individual sacramental que o 
penitente, levando em conta as circunstâncias pessoais, pode e deve 
realmente acusar naquele momento.45 
 
§79 – O fiel tem obrigação de confessar, quanto à espécie e ao número, 
todos os pecados graves que tiver consciência após diligente exame, 
cometidos depois do batismo e ainda não diretamente perdoados pelas 
chaves da Igreja, nem acusados em confissão individual.46 
§80 – Este sacramento seja celebrado em local acolhedor, reservado e 
digno. “O local apropriado para ouvir confissões seja normalmente o 
confessionário tradicional, ou outro recinto conveniente expressamente 
preparado para essa finalidade”.47 
 
§81 – Na catequese, haja adequada preparação para o sentido e a recepção 
do sacramento da Reconciliação. Não há necessidade de aguardar a 

 
44 Cân. 959. 
45 Cân. 960. 
46 Cân. 988. 
47 Cân. 964. 
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conclusão do período catequético para a confissão, sendo a pessoa 
batizada, se tiver consciência de pecado deve ter acesso ao sacramento. 
Todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a 
confessar fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano.48 
 
§82 – Ao longo do ano se ofereçam oportunidades para os fiéis receberem 
o sacramento da Penitência, com dias, horários e locais bem definidos e 
devidamente divulgados. Nos momentos fortes do ano litúrgico 
(Advento e Quaresma), haja momentos e celebrações especiais para a 
recepção desse sacramento.  
 
§83 – Dar um atendimento especial a cada penitente através de: a) leitura 
iluminadora da Palavra de Deus; b) diálogo para ajudá-lo nas suas 
dificuldades; c) questionamentos que promovam o sincero 
arrependimento; d) conselhos espirituais; e) sugestões de penitências que 
o levem ao devido empenho pela conversão e ao devido agradecimento 
a Deus; f) louvores a Deus pelo perdão recebido.  
 
§84 – O ministro do sacramento da penitência é somente o sacerdote.49 
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.50 Somente o Bispo diocesano é competente 
para dar a qual quer presbítero a faculdade51 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.52 
 
§85 – Os sacerdotes e agentes de pastoral procurem conhecer os 
principais documentos sobre o sacramento da Penitência – por exemplo: 
Introdução ao Rito da Penitência; Normas Pastorais para a Absolvição 
Geral (1972), de Paulo VI; Pastoral da Penitência (1981); Exortação 
Apostólica Reconciliação e Penitência Orientações Pastorais para os 
Sacramentos 15 (1981), de João Paulo II; Código de Direito Canônico 

 
48 Cân. 989. 
49 Cân. 965. 
50 Cân. 966. 
51 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. 976) 
52 Cân. 969. 
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(1993) Cân. 959ss.; Legislação Complementar ao CDC da CNBB; 
Catecismo da Igreja Católica, n° 1422ss.  
 
§86 – Esclarecer o povo de Deus sobre: a) o significado bíblico e 
sacramental da Penitência e Reconciliação; b) o sentido do pecado pessoal 
e social; c) a misericórdia e o perdão de Deus; d) a conversão pessoal e o 
chamado à santidade; e) a formação da consciência livre e responsável, 
nem leviana, nem legalista.   
 
§87 – 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.53 É absolutamente proibido 
ao confessor o uso de conhecimento adquirido por meio da confissão, 
mesmo sem perigo algum de revelação do sigilo. 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 e 
qualquer tempo.54 
 
§88 – Nos tempos litúrgicos fortes do ano, pode-se a celebração 
comunitária da Penitência, com preparação em conjunto para a confissão 
individual, utilizando símbolos e gestos que levem os fiéis à conversão 
pessoal e ao empenho pela transformação da realidade social.  
 
§89 – Além da celebração sacramental, poderão ser realizadas outras 
celebrações da Penitência: a) celebração penitencial da Palavra; b) 
romarias penitenciais; c) novenas penitenciais.  
 
§90 – 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.55 
 
§91 – Todo fiel é livre de se confessar ao confessor legitimamente 
aprovado que preferir.56 
 

 
53 Cân. 983. 
54 Cân. 984. 
55 Cân. 987. 
56 Cân. 991. 
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§92 – O modo extraordinário da administração do sacramento da 
penitência que é a reconciliação de vários penitentes com a confissão e a 
absolvição geral, chamada de “confissão comunitária” não é permitida, 
assim seu uso somente mediante autorização expressa do Bispo 
Diocesano.57 

UNÇÃO DOS ENFERMOS 

 
§93 – 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.58  
 
§94 – Além do Bispo, podem benzer o óleo a ser usado na unção dos 
enfermos qualquer presbítero, mas somente na própria celebração do 
sacramento.59 Recordando que óleo deve ser de oliveira ou de outro 
vegetal.  
 
§95 – As 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. O ministro faça as unções com 
a própria mão, a não ser que uma razão grave aconselhe o uso de 
instrumento.60 
 
§96 – Cada paróquia ou comunidade tenha uma equipe da Pastoral dos 
Enfermos, para visitar os doentes, preparar para o sacramento da Unção 

 
57 Requisitos canônicos para a forma extraordinária do Sacramento da Penitência: Houver perigo de morte sem 
tempo para atender a confissão individual de cada penitente, nesse caso, qualquer sacerdote mesmo não 
tendo a faculdade de ouvir confissões pode dar a absolvição de maneira geral a muitas pessoas. Deve-se fazer 
antes, se houver tempo, uma brevíssima exortação para que cada um procure fazer um ato de contrição e, 
havendo possibilidade, de se confessarem individualmente dos pecados graves após a absolvição geral. Houver 
grave necessidade (Grande número de penitentes, Insuficiente número de confessores para ouvir devidamente 
cada confissão, com um espaço de tempo razoável, se os penitentes, sem culpa própria, fossem ficar por muito 
tempo (um mês) privados da graça sacramental ou da Sagrada comunhão (ou lhes seria muito penoso ficar sem 
esses sacramentos). Não é grave necessidade: a grande presença de penitentes por razão de uma grande festa 
ou peregrinação, mesmo tendo poucos confessores. Nesses casos, os fiéis poderiam ter se confessado antes, 
ou podem fazê-lo depois. Não há obrigação nem necessidade de fazê-lo em razão desse momento. O Bispo 
diocesano é a autoridade competente de determinar os casos de tal necessidade, de acordo com os critérios 
estabelecidos pela Conferência episcopal. 
58 Cân. 998. 
59 Cân. 999. 
60 Cân. 1000. 
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e consolar a família na hora do sofrimento. Normalmente os Ministros 
Extraordinários da distribuição eucarística fazem esse papel de ponte 
entre os enfermos e o sacerdote. Esta equipe possa se atentar se os 
enfermos têm condições e desejam também se confessar. 
 
§97 – Os presbíteros estejam atentos às necessidades das pessoas às quais 
for indicada a Unção dos Enfermos nos hospitais, nos domicílios ou na 
própria igreja. Sendo que todos os padres podem administrar o 
sacramento.61 
 
§98 – Todo sacerdote, e somente ele, pode administrar validamente a 
unção dos enfermos. Têm o dever e o direito de administrar a unção dos 
enfermos todos os sacerdotes encarregados da cura das almas, em favor 
dos fiéis confiados a seus cuidados pastorais. É lícito a todo sacerdote 
levar consigo o óleo bento para poder administrar, em caso de 
necessidade, o sacramento da unção dos enfermos.62 
 
§99 – 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. 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. Na dúvida se o doente já atingiu o uso da razão, 
se está perigosamente doente, ou se já está morto, administre-se este 
sacramento. Administre-se este sacramento aos doentes que ao menos 
implicitamente o pediram quando estavam no uso de suas faculdades.  
 
§100 – Não se administre a unção dos enfermos aos que perseverarem 
obstinadamente em pecado grave manifesto.63 
 
§101 – Explicitar com frequência aos fiéis o conteúdo e o valor do 
Sacramento: a) o sentido humano, as atitudes cristãs e a dimensão 
salvífica do sacramento; b) a simbologia do sacramento; c) noções 
pastorais sobre o sacramento dos Enfermos e a Pastoral da Saúde, 
buscando eliminar preconceitos do passado.  
 

 
61 Cân. 1001. 
62 Cân. 1003. 
63 Cân. 1004-1007. 
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§102 – A celebração da Unção dos Enfermos seja feita, sempre que 
possível, com a participação dos familiares e da comunidade.  
 
§103 – Nos tempos fortes, durante o ano, especialmente na Quaresma e 
na Páscoa, no Advento e no Natal, no Dia dos Doentes (Memória de 
Nossa Senhora de Lourdes - 11/02) e na Semana do Idoso, celebre-se na 
comunidade a Missa dos enfermos, oferecendo a possibilidade da 
recepção do sacramento da Unção dos Enfermos aos que o desejarem, 
segundo as exigências canônicas.  
 

ORDEM 

 

I - GERAL 

 
§104 – O sacramento da Ordem é conferido pela imposição das mãos, 
seguida de uma solene oração consecratória que pede a Deus, para o 
ordinando, as graças do Espírito Santo para exercer seu ministério. A 
ordenação imprime um caráter sacramental indelével.64 
 
§105 – A Igreja só confere o sacramento da Ordem a homens (viris) 
batizados, cujas aptidões para o exercício do ministério foram 
devidamente comprovadas. Cabe à autoridade da Igreja a 
responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber as Sagradas 
Ordens.65 
 
§106 – Cabe aos Bispos conferir o sacramento da Ordem nos três graus.66  
 

II - FORMAÇÃO E CELEBRAÇÕES DE ORDENAÇÃO 

 
§107 – Incentivar as paróquias, comunidades, escolas e famílias, como 
lugares específicos para o despertar das vocações.  
 

 
64 Can. 1008. 
65 Can. 1024. 
66 Can. 1012. 
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§108 – Os vocacionados ao Presbiterato sejam encaminhados, pela 
Pastoral Vocacional, ao Seminário, após um primeiro discernimento de 
suas reais e sinceras intenções67. 
 
§109 – Sejam divulgados em toda a Diocese o nome e os dados pessoais 
de quem for ordenado diácono ou presbítero, como forma de acolhida na 
família presbiteral e como último escrutínio sobre a idoneidade do 
candidato. 
 
§110 – A comunidade onde for realizada a ordenação seja devidamente 
preparada para entender melhor o significado do serviço diaconal ou 
presbiteral. 
 
§111 – Nas ordenações, solenize-se a celebração do sacramento, evitando-
se exageros em relação à pessoa do ordenando e no aparato festivo. 
 
§112 – Fazer das ordenações um tempo de evangelização e promoção 
vocacional, envolvendo, nesse trabalho, além de toda a comunidade, o 
maior número possível de pastorais. 
 
§113 – 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 um dos ordenados. O bispo ordenante dê a cada um 
dos ordenados um certificado autêntico da ordenação recebida; estes, se 
estiverem sido ordenados por um Bispo estranho, com carta dimissória, 
apresentem esse certificado ao próprio Ordinário para registro da 
ordenação no livro especial, a ser guardado no arquivo.68 
§114 – O Ordinário local, tratando-se de seculares, ou o Superior maior 
competente, tratando-se de seus súditos, comunique a notícia de cada 
ordenação realizada ao pároco do lugar do batismo, para que este a 
registre em seu livro de batizados.69 
 

 
67 Pode-se entrar em contato com a Pastoral Vocacional através do WhastApp (11) 56312747 ou pelo e-mail 
pastoralvocacional@santoamaro.org.br 
68 Can. 1053. 
69 Can. 1054. 
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III - DIRETÓRIO PRESBITERAL 

 
§115 – Seja favorecida a associação e a entreajuda dos diáconos, 
presbíteros e bispos. 
 
§116 – Um novo pároco conheça, primeiramente, a paróquia que lhe é 
confiada, para poder dar continuidade à caminhada pastoral da 
comunidade e, a seu tempo, depois de ouvir, ao menos as lideranças mais 
expressivas da comunidade, representadas no Conselho Paroquial de 
Pastoral, promover as devidas mudanças ou adequações ao seu estilo de 
trabalho. 
 
§117 – Cuide-se da linguagem usada nas celebrações litúrgicas, evitando 
expressões não condizentes com o ministério que está sendo exercido. 
 
§118 – O presbítero religioso, para exercer qualquer ministério na diocese, 
deverá ser indicado pelo superior provincial ou seu delegado e 
provisionado pelo bispo.70 
 
§119 – Os presbíteros diocesanos e religiosos tomarão posse na cerimônia 
presidida pelo bispo. Este pode delegar um presbítero para lhes dar 
posse.71  
 
§120 – Todo presbítero, com provisão ou uso de ordens na diocese, deve 
seguir as normas pastorais deste diretório. 
 
§121 – O pároco tem obrigação de residir “na casa paroquial junto da 
igreja”.72 O bispo, por justas causas, pode permitir que resida fora da 
paróquia. 
 
§122 – O pároco, a título de férias, pode ausentar-se da paróquia, no 
máximo por um mês contínuo ou intermitente. Aquele que se ausentar 
da paróquia por mais de sete dias deve avisar o bispo, indicar o substituto 
e o lugar onde poderá ser encontrado. Todo presbítero tem direito a um 

 
70 Can. 523. 
71 Cân. 527, § 2. 
72 Can. 533, § 1. 



PLANO SACRAMENTAL DA DIOCESE DE SANTO AMARO 2022 - 2027 

 
 

38 
 

dia de descanso semanal e trinta dias de férias por ano, não contando o 
tempo de retiro.73 
 
§123 – Todos os presbíteros que exercem seu ministério na diocese 
tenham seu documento de identificação presbiteral emitido pela CNBB74. 
Quando um presbítero vem de fora, para participar de uma celebração 
eucarística ou administrar sacramento, apresente esse documento. 
 
§124 – Os presbíteros e os diáconos deverão participar do retiro anual, 
dos encontros, reuniões do clero, Santa Missa da Abertura do Ano 
Pastoral, Rito Penitencial do Clero com a Missa dos Santos Óleos, Santa 
Missa da Santificação do Clero, Atualização do Clero.   
 
§125 – Todo presbítero provisionado ou com uso de ordens na diocese 
está subordinado ao plano de pastoral e às normas de administração da 
Diocese. A contribuição (Taxa da Diocese e Taxa dos seminários) para a 
manutenção da diocese e dos seminários, respectivamente, é obrigatória 
para as Paróquias e Santuários. Recorda-se da obrigação da contribuição 
pessoal do clérigo com o dízimo sacerdotal que corresponde a 10% da 
côngrua mensal. 
 
§126 – A mesma norma é válida para as coletas em âmbito de Brasil e de 
Igreja Universal: Campanha da Fraternidade, Campanha das Missões, 
Campanha da Evangelização, Óbolo de São Pedro, Lugares Santos e 
Campanhas Especiais que podem surgir excepcionalmente. 
 
§127 – Por prudência, o presbítero que deseja ser sepultado em sepultura 
própria deve comunicar seu desejo por escrito à chancelaria, caso 
contrário, a Diocese terá a autonomia da aquisição de um túmulo para o 
clero. 
 
 
 
 

 
73 Can. 533, § 2. 
74 www.servico.cnbb.org.br/carteira/info-carteira/emissao 
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MATRIMÔNIO 

I – GERAL 

 
§128 – O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem 
entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural ordenado ao 
bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados foi por 
Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento.75 
 
§129 – A Igreja Católica só pode aceitar assistir um matrimônio se, ao 
menos, um dos cônjuges professa a fé cristã e faz parte da Igreja Católica, 
ou seja, com batismo válido. 
 
§130 – Os pastores de almas têm obrigação de procurar que a própria 
comunidade eclesial preste assistência aos fiéis, para que o estado 
matrimonial se mantenha no espírito cristão e progrida em perfeição. Tal 
assistência deve prestar-se principalmente:  com a pregação, a catequese 
adaptada aos menores, jovens e adultos, mesmo com a utilização de 
meios de comunicação social, para que os fiéis sejam instruídos acerca do 
matrimónio e do papel dos cônjuges e dos pais cristãos; com a preparação 
pessoal para contrair matrimónio, pela qual os noivos se disponham para 
a santidade e deveres do seu novo estado;  com a frutuosa celebração 
litúrgica do matrimónio, pela qual se manifeste que os cônjuges 
significam e participam o mistério da unidade e do amor fecundo entre 
Cristo e a Igreja;  com o auxílio prestado às pessoas casadas, para que, 
guardando fielmente e defendendo a aliança conjugal, consigam levar em 
família uma vida cada vez mais santa e plena.76 
 
§131 – São João Paulo II, na Familiaris Consortio 66, distingue: 
 
- preparação remota: começa com a formação das virtudes, caráter e vida 
espiritual desde a infância, se trata da formação da pessoa para responder 
a sua vocação radical ao amor, no celibato ou no matrimônio.  
 
- preparação próxima: dos jovens que pela idade e circunstâncias 
começam a ter já no horizonte de suas vidas o matrimônio como 
possibilidade real. 

 
75 Can. 1055. 
76 Can. 1063. 



PLANO SACRAMENTAL DA DIOCESE DE SANTO AMARO 2022 - 2027 

 
 

40 
 

- preparação imediata: para a celebração do matrimônio que se 
concretizam nos cursos pré-matrimoniais organizados para os noivos. 
Com antecedência (pelo menos três meses antes do casamento), os noivos 
devem procurar inscrever-se nos Encontros de Noivos para preparar a 
celebração frutuosa da liturgia do matrimônio. 
 

II - CURSO DE NOIVOS 

 
§132 – Cuide-se da preparação doutrinal e espiritual dos nubentes e que 
esteja em conformidade com as orientações emanadas pela Pastoral 
Familiar (temas principais: Amor Conjugal, Conhecimento de si e do 
outro, Diálogo conjugal, Sacramentalidade do Matrimônio, Planejamento 
Familiar, Liturgia do Sacramento, Aspectos Jurídicos e Canônicos, 
Exercício da sexualidade humana). As taxas referentes a realização do 
Curso e da Celebração do Matrimônio deve observar as tabelas dos 
respectivos setores que foram aprovadas junto ao Conselho Presbiteral 
Diocesano. 
 
§133 – Com antecedência mínima de seis meses77 do casamento com todos 
os documentos exigidos em mãos, os noivos deverão apresentar-se na 
Paróquia em que residem, ou se moram em Paróquias diferentes, em uma 
delas (cf. c.1115), para providenciarem o início do processo matrimonial. 
Cabe às secretárias paroquiais ajudar e orientar os noivos para que 
consigam todos os documentos e encaminhar o processo ao Pároco. Não 
se omita uma entrevista pessoal, feita pelo Pároco, com cada um dos 
noivos78.  
 
§134 – A CNBB estabeleceu normas acerca do exame dos noivos e das 
publicações matrimoniais ou outros meios oportunos para as 
investigações que se devem realizar e são necessárias antes do 
matrimónio; a fim de que, depois de tudo observado cuidadosamente, o 

 
77 Prazo referencial de segurança, não revela ponto de validade ou licitude do sacramento, mas proposta de 
organização de modo a ter tempo suficiente para avaliação da situação jurídica dos noivos, e assim, ter tempo 
hábil para os eventuais encaminhamentos.  
78 O juramento (colóquio com os noivos) pode ser feito pelo pároco, administrador paroquial, vigário paroquial 
ou diácono que possuem provisão na paróquia que instrui o processículo matrimonial. As secretárias não devem 
fazer esse juramento no lugar dos párocos. 
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pároco possa proceder a assistir ao matrimônio. Essas normas estão 
presentes neste diretório.79 
 
§135 – Entre outras formalidades preparatórias está a investigação 
informativa orientada a comprovar que nada se opõe a sua celebração 
válida e lícita (c. 1066). Deve ter essa certeza e se ocorrer algumas das 
circunstâncias do c. 1071 deve requerer licença do Bispo diocesano para 
lícita celebração. A investigação prévia ao matrimônio formaliza o 
expediente matrimonial que é responsabilidade do pároco. O chamado 
juramento é o exame dos sujeitos para comprovar capacidade, liberdade, 
formação e intenção, inclui os documentos que comprovam o batismo e 
a ausência de impedimentos, proclamas matrimoniais que é o anúncio 
nas igrejas do futuro matrimônio para que se saiba sobre algum obstáculo 
para sua celebração e qualquer um possa manifestar-se a respeito. Sendo 
que em perigo de morte, se não é possível obter outras provas e não há 
indícios contrários, basta a declaração ou o juramento das partes de que 
são batizados e livres de impedimento.  
 
§136 – O pároco deve realizar o colóquio pessoal com cada um dos 
nubentes separadamente, para comprovar se gozam de plena liberdade e 
se estão livres de qualquer impedimento ou proibição canônica (c. 1071 
(pedido de licença), 1083-1094 (pedido de dispensa) e 1124 (mista religião, 
pedido de licença)), respeitando o formulário do processículo 
matrimonial.  
 
§137 – O processo matrimonial deve conter os seguintes documentos:  

• formulário (processículo) devidamente preenchido, dados 
pessoais, declaração assinada pelos nubentes que não estão detidos 
por qualquer impedimento ou proibição e que aceitam o 
sacramento do matrimônio, tal como a Igreja católica o entende, 
incluindo a unidade e indissolubilidade.  

• Certidão autêntica de batismo, expedida expressamente para 
casamento e com data não anterior a 6 meses da apresentação dela, 
incluindo eventuais anotações marginais do livro de batizados.  

• Atestado de óbito do cônjuge anterior, quando se trata de nubente 
viúvo.  

 
79 Can. 1067 – Exame de Noivos ou Juramento, indica as entrevistas que o pároco deve ter com os noivos para 
comprovar sua liberdade e o grau de instrução na doutrina católica.  
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• Declaração de nulidade do matrimônio80, emitido pelo Tribunal 
Eclesiástico, em caso de casamento religioso anterior, incluindo o 
atestado de divórcio civil, se for o caso; 

• Certidão de casamento civil ou habilitação para casamento 
religioso com reconhecimento civil.  

• Comprovante de endereço dos noivos. 

• Cópia do RG dos noivos e das testemunhas; 

• Comprovante da realização do Curso de Noivos; 

• Outros documentos eventualmente necessários ou requeridos pelo 
Bispo diocesano. 

 
Consultar o Plano Diocesano de Governança em Segurança da 
Informação (LGPD) para arquivo, devolução ou descarte dos 
documentos após consulta e registro.  
 

III - COMO PREENCHER O PROCESSÍCULO MATRIMONIAL E O 

JURAMENTO  

 

 
 
Processo Matrimonial Número: número baseado na quantidade de 
matrimônio por ano da paróquia (Por exemplo: 10/2022 - décimo 
casamento no presente ano de 2022) 
 
Paróquia de: Nome da paróquia onde está realizando o processo 
matrimonial, deve ser na paróquia de residência de um dos noivos. 
 
Setor: forania onde se situa a referida paróquia. 
 

 
80 Em muitas sentenças de nulidade matrimonial consta a existência de um “vetitum”, ou seja, um veto ao 
matrimônio que é uma forma de salvaguardar o sacramento. Assim deve-se analisar o teor da sentença e se 
constar algum veto deve buscar orientações junto ao Tribunal Eclesiástico da Diocese. 
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Proclamas: Os proclamas faça a publicação do futuro matrimonio no 
modo e prazo determinado pelo Bispo, qual seja, três domingos seguidos. 
Se um dos nubentes residir em outra paroquia ou diocese, diferente 
daquele em que for instituído o processículo matrimonial, serão 
recolhidas informações e se farão os proclamas também na paroquia 
daquele nubente. Não se deve colocar fotos dos noivos.  
 
Local: lugar da realização da celebração do matrimônio. Reitera-se a 
impossibilidade da realização do sacramento do matrimônio em sítios, 
praias, chácaras e salões de festas em geral. 
 
Data: dia da celebração do matrimônio. Certifique com antecedência de 
ao menos 6 meses para evitar transtornos, tendo tempo hábil para avaliar 
todos os pontos para assegurar a celebração frutuosa. 
 
Horário: horário da celebração.  
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Identificação dos Noivos: a descrição detalhada é fundamental para 
devida identificação das partes, por isso, é conveniente ter cópias dos 
documentos de identidade para não ter divergências de dados, bem 
como, a certidão atualizada do Batismo para fins matrimoniais com nosso 
máximo 6 meses da expedição, assim certificar o estado livre dos noivos. 
Em caso de uma das partes ser viúvo(a), deve encaminhar certidão do 
matrimonio anterior acompanhada de certidão de óbito. O comprovante 
de endereço favorece a certificação de que um dos noivos possui 
residência no território da paróquia garantido a competência para a 
confecção do processículo matrimonial. 
 

 
 
Requerimento ao Ordinário: Se for constatada a existência de algum 
impedimento ou proibição canônica, o pároco deve comunicar aos 
nubentes e encaminhar o pedido de dispensa ou de licença ao Bispo 
diocesano através da Chancelaria. Esse campo será preenchido somente 
nos casos de necessidade de dispensa ou licença. Preenche “em favor 
DO(A) nubente PRIMEIRO NOME DAQUELE QUE ESTÁ IMPEDIDO”, 
depois descreve sob qual impedimento ou proibição, com data e 
assinatura do pároco. O campo árvore genealógica somente no caso de 
impedimento por consanguinidade. Despacho da Cúria fica reservado a 
Chancelaria.  
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***Segue os impedimentos a serem investigados em cada matrimônio, 
a identificação de um ou mais situações deve-se recorrer a Chancelaria 
para solicitação da dispensa ou demais orientações: 
 

IV - IMPEDIMENTOS PARA O MATRIMÔNIO 

 

O impedimento é uma das circunstâncias ou condições exteriores que 
afetam diretamente os contratantes e por força da qual a lei (divina ou 
humana) se opõe à celebração válida do matrimônio. Os impedimentos 
em particular são em doze:  
 

• Idade: segundo o c. 1083, para contrair validamente o matrimônio 
o homem deve ter cumprido 16 anos e a mulher 14. A CNBB com 
autoridade para definir idade superior, legislou que o homem deve 
ter ao menos 18 anos e a mulher 16 anos de idade completos. Esse 
impedimento tem seu fundamento no direito natural, mas é de 
direito eclesiástico, logo é dispensável, garantido o mínimo de 
maturidade física e psicológica do casal que se presume alcançado 
na idade canônica. 
 

• Impotência: segundo o c. 1084, a impotência do homem ou da 
mulher para realizar o ato conjugal, deve ser certa, antecedente ao 
matrimônio e perpétua (incurável por meios ordinários e lícitos), o 
matrimônio será nulo por sua própria natureza (direito divino 
natural, por isso, não cabe dispensa), mesmo que seja somente 
relativa quando a impotência impede somente o ato conjugal dessa 
pessoa em concreto.  O matrimônio se ordena a procriação, porém 
essa ordenação não consiste na efetiva obtenção desse fim fruto de 
uma esterilidade que não é impedimento, mas aqui se deve 
verificar a esperança de descendência que requer ao menos a 
possibilidade de realizar de modo humano o ato conjugal. 
 

• Vínculo: segundo o c. 1085, §1, contrai invalidamente quem já está 
ligado pelo vínculo do matrimônio anterior. É impedimento de 
direito divino-natural, se fundamenta na unidade, propriedade 
essencial do matrimônio, logo, não é dispensável.  
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• Disparidade de Culto: conforme o c. 1086, este impedimento gera 
nulidade do matrimônio entre um batizado na Igreja Católica ou 
nela recebido e um não batizado. Tem seu fundamento mediato na 
grave obrigação, segundo o direito divino, de cuidar do bem da fé, 
mas se trata de um direito eclesiástico que estabelece pelo perigo 
para a fé (própria e dos filhos) que poderia gerar esse matrimônio. 
Não deve dispensar sem antes cumprir as cautelas exigidas para 
fazer remoto este perigo (cc. 1086, §2; 1125-1126, cautelas dos 
casamentos mistos, promessa da parte católica que não abandonará 
a fé católica salvaguardando a educação da fé dos filhos, informar 
a parte não católica do compromisso da parte católica, ambos sejam 
informados a respeito dos fins e propriedades essenciais do 
matrimônio). Nestes casos, além das ressalvas, a parte não batizada 
deverá apresentar duas testemunhas que jurará o estado livre para 
o matrimônio da pessoa. 
 

• Ordem Sagrada: segundo o c. 1087, quem recebeu a ordens 
sagradas não pode contrair matrimônio validamente. É 
impedimento de direito eclesiástico e tem seu fundamento na tutela 
do dom do celibato. Os que receberam as ordens sagradas assumem 
publicamente de modo solene e com especiais garantias de 
liberdade, um compromisso espiritual e jurídico que creia em uma 
situação pessoal objetivamente incompatível com o direito 
fundamental ao matrimônio, e assim suspende a possibilidade 
efetiva de exercê-lo. Logo a tentativa de matrimônio com este 
impedimento é um delito c. 1394. A dispensa deste impedimento é 
reservada a Santa Sé e coincide com a dispensa da obrigação do 
celibato e que pressupõe a perca do estado clerical juridicamente81.  
 

• Voto público perpétuo de castidade: conforme c. 1088, é nulo o 
matrimônio de quem se encontra ligado por voto público perpetuo 
de castidade em instituto religioso. É voto de castidade, público, 
perpetuo e emitido em um instituto religioso. Cessa o impedimento 
se se declara nula a profissão religiosa ou se concede a dispensa 
(Reservada a Santa Sé ao Institutos de Direito Pontifício) que levará 
consigo a saída do instituto, mas se o religioso for clérigo, precisará 
também da dispensa do impedimento de ordem. Aqui também 

 
81 No caso de diácono ou padre que possui rescrito da Santa Sé com dispensa do estado clerical deve certificar 
se tal anotação foi averbada na Certidão de Batismo atualizada. 
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haverá delito em caso de tentativa de matrimônio com o 
impedimento. 
 

• Rapto: segundo o c. 1089, não pode haver matrimônio válido entre 
o raptor e a mulher raptada ou ao menos retenha com o objetivo de 
contrair matrimônio com ela, salvo que esta, uma vez separada do 
raptor e em lugar livre e seguro, escolha voluntariamente o 
matrimônio. Somente se dá este impedimento entre o homem 
raptor e mulher raptada. O impedimento protege a liberdade 
necessária para contrair validamente.  
 

• Crime: segundo o c. 1090, quem com o fim de casar-se com uma 
pessoa, causa a morte do cônjuge desta ou do próprio, não pode 
contrair matrimônio validamente. Tampouco podem contrair 
validamente entre si quem em cooperação física ou moral, causou 
a morte do cônjuge. Impedimento de direito eclesiástico protege a 
permanência do vínculo matrimonial. Dispensável mediante a 
Santa Sé, mas é raro devido o escândalo grave.  

 
Bloco dos Impedimentos de Parentesco, todos possuem em comum 
com diferença de grau a finalidade de proteger a natureza das 
relações familiares, pois o cultivo da inclinação natural entre os 
sexos com a perspectiva de uma potencial nupcialidade 
desnaturalizaria o trato e a intimidade familiar.  
 

• Consanguinidade: c. 1091, princípio generalizado em muitas 
culturas, isto é, a proibição de contrair matrimonio entre os 
consanguíneos baseado em diferentes motivos ou razões. Se 
fundamenta no vínculo natural que resulta de compartilhar o 
mesmo sangue e consiste na proibição legal de contrair matrimonio 
entre as pessoas unidas por vínculos de sangue dentro dos limites 
estabelecidos por lei. O matrimônio é nulo entre pessoa de linha 
reta (ascendentes e descendentes), ou seja, entre pessoas que 
descendem umas das outras, este impedimento alcança a todos os 
graus existentes na série, tanto ascendentes como descendentes, é 
de direito natural ao menos entre pais e filhos. Na linha colateral, 
entre pessoas que descendem do mesmo tronco comum, mas não 
uma das outras, o impedimento alcança até o quarto grau inclusive, 
entre irmãos (segundo), tios e sobrinhos (terceiro), primos (quarto), 
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tios-avós e sobrinhos-netos (quarto). Esse impedimento nunca se 
dispensa na linha reta e nem no segundo grau da linha colateral. O 
terceiro e quarto da linha colateral são dispensáveis pelo ordinário 
do lugar.  

 
COMPUTO DOS GRAUS: cc.108-109, (computo dos graus) 
consanguinidade é a relação entre pessoas que descendem do 
mesmo tronco; tronco é a pessoa da qual se descende e 
qualifica-se como cabeça do tronco; linha é o conjunto de 
pessoas que descendem do mesmo tronco, será reta quando 
uns descendem dos outros (filhos, pais, avós), será oblíqua 
quando as pessoas descendem do mesmo tronco, mas não 
umas das outras, como acontece com os irmãos, tios, sobrinhos, 
primos. Grau é distância generacional que separa dois 
consanguíneos. Para contagem de graus existem vários 
sistemas, mas os mais usados são: germânico (por gerações) e 
o romano (por pessoa subtraindo o tronco, sistema adotado 
pelo atual código e pelo direito moderno). 

 

• Afinidade: conforme o c. 1092, consiste na relação jurídica de 
parentesco que surge do matrimónio válido e se dá entre o homem 
e os consanguíneos da mulher, e entre e mulher e os consanguíneos 
do homem. Segue os requisitos: surge do matrimonio válido e seu 
alcance se limite a linha reta em qualquer grau. É nulo o matrimônio 
em qualquer grau da linha reta. Afinidade é o vínculo parental que 
une um cônjuge aos parentes do outro, hoje atinge apenas a linha 
reta. 
 

• Honestidade pública: conforme c. 1093, nasce do matrimônio 
inválido, ou seja, tem aparência, externa, de matrimonio canônico, 
celebrado canonicamente. A invalidade do matrimônio pode ser 
proveniente da existência de um impedimento não dispensado, de 
um defeito ou vicio de consentimento e deve ser declarado por 
autoridade competente. Ou o concubinato notório ou público, deve 
haver a relação entre homem e uma mulher, mantendo-se 
unicamente por motivações ou fins sexuais, sem outra finalidade, 
com certa continuidade, com certa similitude com a vida 
matrimonial, dever ser notório ou público. O alcance do 
impedimento abarca o primeiro grau da linha reta entre o homem 
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e mulher. Impedimento de direito eclesiástico que o ordinário do 
lugar pode dispensar.  
 

• Parentesco legal proveniente de adoção: conforme c. 1094, surge 
da adoção legítima e torna nulo o matrimônio em linha reta ou o 
segundo grau da linha colateral. A constituição da adoção, o direito 
canônico se remete ao direito civil de cada nação.  

 
A dispensa de impedimentos: a dispensa é uma graça, dada pelo Direito por 
meio da autoridade eclesiástica competente que cessa a eficácia dirimente 
de um impedimento no caso em particular de modo que o afetado poderá 
contrair matrimônio válido. Somente pode dispensar-se dos 
impedimentos de direito eclesiásticos.  
A Sé Apostólica tem competência no foro interno e externo sobre todos 
os impedimentos dispensáveis e se reserva de modo exclusivo os de 
ordem sagrada, voto e crime; já o Ordinário do lugar pode dispensar 
ordinariamente de todos os impedimentos não reservados; já nos casos 
de perigo de morte segundo o c. 1079, o Ordinário do Lugar pode 
dispensar de todos os impedimentos incluindo os reservados, com 
exceção da ordem sagrada do presbiterado. Caso não possa recorrer ao 
Ordinário, o pároco ou o ministro delegado seja sacerdote ou diácono 
podem dispensar nas mesmas condições.  
 
V - LICENÇA DAS PROIBIÇÕES AO MATRIMÔNIO 82 
 
a) Casamento anterior (religioso ou civil), não dissolvido pela morte do 
cônjuge precedente; 
b) Estrangeiro ou migrante, não tendo todos os documentos necessários; 
c) Perturbações psicológicas ou antecedentes psiquiátricos; 
d) Matrimônio de vagos (os que não têm domicílio nem quase-domicílio 
em lugar nenhum); 
e) Matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado civilmente; 
f) Matrimônio de quem tem obrigações naturais para com outra parte ou 
para com filhos nascidos de união precedente; 
g) Matrimônio de quem tenha abandonado notoriamente a fé católica, 
situação que será tratado com os procedimentos ao matrimônio misto. 

 
82 Can. 1071, refere-se as proibições canônicas que exigem licença do Ordinário. 
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h) Matrimônio de menor, sem o conhecimento ou contra a vontade 
razoável de seus pais; 
i) Matrimônio a ser contraído por procurador (cân. 1105). 
j) Exceto em caso de necessidade, não se deve realizar o matrimônio nos 
casos acima sem a licença do Bispo diocesano recorrendo a Chancelaria 
para as devidas orientações. 
 
VI - DOS CASAMENTOS DE PESSOAS DIVORCIADAS OU 
SEPARADAS 
 
 no caso casais separados ou divorciados somente civilmente, recorra-se 
ao Bispo Diocesano, que deverá estudar cada caso em particular por meio 
de sua Chancelaria. E observe-se o seguinte: 
O Pároco previna os interessados da necessidade do recurso ao Bispo, que 
estudará o caso e só dará a licença se reconhecer que as razões alegadas 
são justas; 
No processo a ser levado ao Bispo, conste: 
1. Por que o primeiro matrimônio foi só civil? 
2. Quais as causas da separação? se esta é definitiva, e se estão sendo 
cumpridas as obrigações eventuais surgidas da primeira união, 
sobretudo com filhos (cf. cân. 1071, n. 3). 
3. Por que “agora” querem o casamento religioso e quais os sinais 
satisfatórios de Fé cristã?  vivência eclesial de, ao menos, uma das partes; 
4. A prova autêntica do divórcio ou separação legal; 
5. Uma declaração por escrito em que reconhecem e aceitam a 
indissolubilidade do matrimônio cristão. 
Exija-se, enquanto possível, o novo contrato civil, junto com o casamento 
religioso. Em caso de matrimônio religioso que não será possível o 
casamento civil, também ser remetido a Chancelaria para aprovação do 
Bispo previamente com as devidas razões.  
 
VII - MATRIMÔNIO MISTO 
 
O matrimónio entre duas pessoas batizadas, uma das quais tenha sido 
batizada na Igreja católica ou nela recebida depois do batismo e que dela 
não tiver saído por um ato formal, e outra pertencente a uma Igreja ou 
comunidade eclesial sem plena comunhão com a Igreja católica, é 
proibido sem a licença expressa da autoridade competente.83 

 
83 Can. 1124. 
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O Bispo diocesano pode conceder esta licença se houver uma causa justa 
e razoável; todavia não a conceda se não se verificarem as condições 
seguintes: a parte católica declare estar disposta a evitar os perigos de 
abandonar a fé, e faça a promessa sincera de se esforçar para que todos 
os filhos venham a ser batizados e educados na Igreja católica (conforme 
formulário especial que consta no próprio processículo matrimonial); dê-
se oportunamente conhecimento à outra parte destas promessas feitas 
pela parte católica, de tal modo que conste que se tornou consciente da 
promessa e da obrigação da parte católica; ambas as partes sejam 
instruídas acerca dos fins e das propriedades essenciais do matrimónio, 
que nenhuma delas pode excluir.84 
Proíbe-se que, antes ou depois da celebração canônica de um casamento 
misto, haja outra celebração religiosa do mesmo matrimónio para se 
prestar ou renovar o consentimento matrimonial. O Bispo diocesano 
deverá ser consultado anteriormente para autorizar participação ativa de 
um pastor na mesma celebração católica, ressaltando que somente o 
ministro católico pode intervir no momento da troca de consentimento 
dos noivos.85 
 
VIII - DISPENSA DA FORMA CANÔNICA 
 
Se surgirem graves dificuldades relativamente à observância da forma 
canônica, como a realização do rito litúrgico e outras formalidade 
referente ao processo matrimonial, o Bispo diocesano da parte católica 
tem, para cada caso, o direito de dispensar da mesma, salvaguardada, 
para a validade, alguma forma pública de celebração.86 Considera-se 
dificuldade graves: sério conflito de consciência em algum dos nubentes, 
perigo próximo de grave dano material ou moral, oposição irredutível da 
parte não católica ou de seus familiares. Em substituição da forma 
canônica dispensada, exigir-se-á dos nubentes, para a validade do 
matrimônio, alguma forma pública de celebração (por exemplo: 
celebração civil ou até mesma outra forma de outra denominação 
religiosa). O processículo matrimonial deverá ser preenchido 
normalmente com todos os documentos, deverá verificar se não há 
necessidade de pedir outras dispensas, realizar os proclamas e a 
entrevista das partes, caso também não seja conveniente a dispensar pelo 

 
84 Can. 1125. 
85 Can. 1127, §3. 
86 Can. 1127, §2. 
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menos para uma das partes. Conjuntamente com o processículo, deve-se 
anexar formulário próprio para solicitação desta dispensa disponível na 
Chancelaria. 
 
IX - CONVALIDAÇÃO DO MATRIMÔNIO E SANAÇÃO DO 
MATRIMÔNIO INVÁLIDO 
 
se um matrimônio se celebrou invalidamente por alguma causa, pode-se 
instaurar o processo judicial para que se declare sua nulidade. Porém, 
muitas vezes não será essa a atuação mais adequada. Pois sempre que 
houve esperança de êxito, deve o juiz empregar os meios pastorais para 
induzir os cônjuges a convalidar o matrimônio, ou seja, colocar os meios 
necessários para dar validade jurídica: 
 
-  convalidação simples, c. 1056-1160, pode dar-se em um suposto 
matrimônio celebrado com aparência de validade, com o cumprimento 
os requisitos externos, mas foi nulo por algum impedimento ou defeito 
de consentimento. Neste caso, é necessário para a convalidação que se 
renove o consentimento matrimonial com um novo ato de vontade c.  
1157 dos contraentes. Aqui houve matrimônio nulo, mas celebrado 
aparentemente de forma válida. A nulidade foi fruto de um 
impedimento, mas este não existe mais, assim bastará a renovação do 
consentimento de ambas as partes. 
 
- sanação na raiz, c. 1161-1165, é uma graça que a autoridade competente 
dá validade a um matrimônio que foi nulo por impedimento ou defeito 
de forma, sem necessidade da renovação do consentimento. Essa graça 
traz consigo: a dispensa do impedimento, a dispensa da forma canônica, 
alguns efeitos do matrimonio retroagem ao momento em que se celebrou 
invalidamente. Evidente que nenhuma autoridade humana pode suprir 
o consentimento das partes, é pressuposto necessário que o 
consentimento de ambas as partes haja sido naturalmente suficiente e que 
persevere. Não pode sanar-se um matrimônio nulo por defeito de 
consentimento. A sanação somente se dá quando se prova que as partes 
queiram perseverar na vida conjugal. 
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Juramento dos Noivos: É importante esclarecer que esse momento se 
reveste de um caráter pastoral, em uma tonalidade de conversa fraterna, 
porém é momento oportuno de conhecer melhor o casal para ajudá-los a 
celebrar o casamento, por isso, é importante enaltecer a necessidade da 
sinceridade sob o risco de uma nulidade matrimonial. Na entrevista, é 
importante saber, a Identidade das pessoas, a liberdade em contrair o 
matrimônio, sua preparação para o casamento cristão, suas intenções 
quanto aos elementos e propriedades essenciais ao matrimônio 
(indissolubilidade, a abertura aos filhos e a fidelidade conjugal), verificar, 
também, alguns elementos de ordem jurídica que identifique necessidade 
de dispensa ou licença devido a algum impedimento ou proibição. 
 
DA CAPACIDADE DE CONSENTIR: O cânon tipifica três tipos de 
incapacidades consensual do sujeito no momento de contrair que podem 
gerar nulidade no sacramento: 
 

• Carência do suficiente uso da razão: c. 1095, 1 – é necessário ter 
suficiente uso da razão para realizar um ato deliberado de vontade, 
ou seja, um ato humano (voluntário e responsável), para que haja 
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ato consensual deve ter compreensão. Pode ser uma carência 
estável, por um transtorno mental que priva permanentemente do 
uso da razão ou de carência ocasional devido a influência de drogas 
ou álcool, mas deve privar efetivamente o sujeito do suficiente uso 
da razão.  
 

• Grave defeito de discrição de juízo sobre os deveres e direitos 
essenciais do matrimônio que mutuamente hão de dar e aceitar: c. 
1095, 2 – não se trata de uso mínimo da razão para um ato livre, mas 
de qualificação do ato de vontade para seja proporcionado a seu 
objeto matrimonial que requer maturidade e discernimento 
superiores aos necessários para os atos mais correntes. Aqui não se 
trata de conhecimento teórico (c. 1096), mas discernimento prático, 
supõe um grau de maturidade pessoal (intelectiva e volitiva) que 
permita discernir para comprometer-se acerca dos direitos e 
deveres matrimoniais essenciais. O grave defeito é um conceito 
jurídico, não basta que sujeito padeça de um transtorno 
considerado medicamente grave, a gravidade jurídica se dará se 
anomalia psíquica priva o sujeito, no momento de contrair, da 
discrição de juízo necessária para o objeto bem preciso: discernir, 
em ordem a comprometê-los irrevogavelmente, os deveres e 
direitos essenciais do matrimônio. 

 

• Incapacidade para assumir as obrigações essenciais do matrimônio 
por causa de natureza psíquica: c. 1095, 3 – as anomalias psíquicas 
que produzem este tipo de incapacidade podem afetar ou não o uso 
da razão e impedir mais ou menos o discernimento, mas sempre 
causam uma impossibilidade patológica de assumir obrigações 
essenciais do matrimônio, ainda que o sujeito queira fazê-lo, não 
poderia responder o cumprimento dessas obrigações. Este tipo de 
incapacidade se conduz aos transtornos psicossexuais e quaisquer 
outros que façam que o sujeito não seja dono de si e portanto, seja 
incapaz de comprometer-se eficazmente. Se trata, da incapacidade 
de assumir no momento de contrair, se fazendo incapaz para uma 
verdadeira entrega conjugal, impedindo que nasça o vínculo e não 
de simples dificuldade de cumprir uma vez contraído um 
matrimônio válido. 
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Em separado, o pároco, recolhe o juramento sob a bíblia de cada noivo, 
depois dá início a entrevista: 
 
- É solteiro(a)? se está livre para contrair o matrimônio religioso, se já foi 
casado na igreja com outra pessoa.  
- Qual a sua profissão? Atividade profissional que desempenha. 
- Qual a sua religião? Desta pergunta pode emergir a necessidade de uma 
dispensa de disparidade de culto ou licença por mista religião. Não 
confundir distância da igreja Católica com abandono formal da fé. 
- Já se casou no Civil? Com quem? Onde? Se recomenda o casamento 
civil, e se não é possível para o casal deverá explicar as razões, pois 
precisará de autorização da Chancelaria para realização de matrimônio 
sem o vínculo civil. A resposta deve ser objetiva SIM/NÃO, primeiro 
nome da pessoa e a Cidade. 
- Se viúvo, Óbito (Lugar e Data), resposta objetiva SIM/NÃO, devendo 
no rol de documentos apresentar a certidão de óbito, bem como, a 
certidão de casamento religioso e civil anteriores. 
- Há algum impedimento? Qual? Baseado na listagem acima (12 
impedimentos), se houve algum dos pontos, responda SIM e inclua de 
modo objetivo o capítulo da dispensa. O casal normalmente não associará 
“impedimento” com os itens acima especificados, por isso, o pároco 
deverá questionar e analisar os documentos para ter certeza moral da 
ausência de impedimentos, realizando outras perguntas que possam 
esclarecer a situação de cada uma das partes. 
- Casa-se de livre e espontânea vontade?   
 
b) Defeitos de consentimento: que é elemento formal e insubstituível do 
matrimônio e que se caracteriza como: 
1. É o ato da vontade pelo qual (natureza do consentimento) 
2. Um homem e uma mulher (sujeitos) 
3. Dão-se e se recebem mutuamente (objeto) 
4. Por uma aliança irrevogável (caráter) 
5. Para constituir matrimônio (fim) 
c) Defeitos de capacidade: 
1. De conhecimento (ignorância) 
2. Da vontade (querer) 
Aqui entrariam simulação (cân. 1101) As condições colocadas (cân. 1102) 
Por força ou temor (cân. 1103) 
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- Quanto tempo está na Paróquia indicada? A paróquia se refere ao local 
de residência de cada um dos noivos. 
- E na Diocese? Quanto tempo reside no território da Diocese de Santo 
Amaro. 
- Onde morou após os 16 anos ou 14 anos? Essas são as idades mínimas 
canônicas para o matrimônio válido, a razão de ser desta pergunta e 
munir o pároco da certeza do estado livre e da impossibilidade de um 
enlace anterior em outro lugar. 
- Identidade RG ou Carteira de Trabalho: transcrever o número do 
documento 
- Assinaturas: assinaturas dos noivos conforme o documento 
apresentado87. 
 
Consultar o Plano Diocesano de Governança em Segurança da 
Informação (LGPD) para arquivo, devolução ou descarte dos 
documentos após consulta e registro. 
 

 
 
 
Juramento supletório: será preenchido somente nos casos de dispensa 
por disparidade de culto ou licença por mista religião. Esse juramento 
será feito pela parte católica e a outra parte deve estar ciente deste 
juramento. 
 

 
87 Observando as orientações do Ritual de Matrimônio não se autoriza realizar as assinaturas do processículo 
matrimonial sob o altar. Logo, deve providenciar a coleta de assinatura de outra maneira. 



PLANO SACRAMENTAL DA DIOCESE DE SANTO AMARO 2022 - 2027 

 
 

57 
 

 
 
 
Consentimento dos pais ou tutores: esse campo somente quando umas 
das partes tiver a idade inferior a idade estabelecida pela CNBB, qual seja, 
para o homem deve ter ao menos 18 anos e a mulher 16 anos de idade 
completos. Além deste campo, deve-se pedir dispensa e encaminhar a 
Chancelaria. 
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Juramento de Batismo e Estado Livre do Noivo(a): estes campos serão 
preenchidos somente nas seguintes situações: disparidade de culto, mista 
religião e ausência de certidão de batismo atualizada. A destinação desses 
campos é para garantir que a parte que não tem documentação 
comprobatória que esteja livre para o matrimônio. Fique atento de 
preencher nos campos corretos. Necessidade de duas testemunhas com 
uso da razão e que possam comprovar que o Noivo(a) são solteiros e 
desimpedidos para o casamento. Fora dos casos acima, esse campo fica 
em branco. 
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Ata da Celebração do Casamento: é a descrição jurídica do ocorrido na 
celebração litúrgica. Preenchido com a data da celebração, o nome da 
Paróquia onde se realiza, nome completo daquele que vai assistir, dados 
de duas testemunhas que possuem papel de salvaguardar a liberdade da 
decisão das partes, logo não incide aqui as exigências canônicas para 
padrinhos ou madrinhas de sacramento, como, por exemplo, o Batismo e 
Crisma. Para ser testemunha de matrimônio basta ser capaz no campo 
civil. Nome completo dos noivos, por fim novamente a data da 
celebração. Deve assinalar se a celebração se deu dentro ou fora da Santa 
Missa. Assinaturas do celebrante (campo pároco), dos nubentes na 
mesma ordem dos nomes do início da ata, testemunhas na mesma ordem 
da descrição dos nomes, é possível outras assinaturas de forma livre, 
principalmente se houver a presença de outros sacerdotes e diáconos. 
 

 
 
Anotações: 
 
- Contrato Civil: quando seu deu a enlace civil antes do religioso, fazer 
as devidas anotações provenientes da certidão de casamento civil. 
- Efeito civil: quando o a celebração religiosa foi com efeito civil. Neste 
caso, além da ata do casamento religioso, deve ser assinado conforme 
orientação do Cartório a respectiva ata, recordando que todos devem 
assinar conforme a firma reconhecida no Cartório, inclusive, o assistente. 
- Preparação do matrimônio: local e data da realização do Curso de 
Noivos. 
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- Licença para presidir ao casamento: campo deve ser preenchido 
quando aquele que for assistir o casamento não possui competência 
jurídica. É fundamental o devido preenchimento sob risco de nulidade 
matrimonial. 
 

 
 
- Licença para casamento em outra paróquia: este campo será 
preenchido em caso de transferência de paróquia, pois a celebração se 
dará em outra igreja distinta do lugar da realização do processo 
matrimonial. 

X - DATA E LOCAL DE CASAMENTO 

 
§138 – Somente são válidos os matrimónios contraídos perante o 
Ordinário do lugar ou o pároco, ou o sacerdote ou o diácono delegado 
por um deles, e ainda perante duas testemunhas. Entende-se por 
assistente ao matrimónio apenas aquele que, estando presente, solicita a 
manifestação do consentimento dos contraentes, e a recebe em nome da 
Igreja.88 
§139 – O Ordinário e o pároco pessoal, em virtude do ofício, só assistem 
validamente ao matrimónio quando ao menos um dos nubentes seja seu 
súdito, dentro dos limites da sua jurisdição.89 
 
§140 – Celebrem-se os matrimónios na paróquia, onde qualquer das 
partes tem o domicílio ou quase-domicílio ou residência durante um mês, 
ou, tratando-se de vagos, na paróquia onde atualmente se encontram.90 
 
§141 – Desde que o processículo matrimonial tenha sido aprovado pelo 
Pároco, poderá ser marcados o local e a data da celebração: 
 

a) Normalmente a celebração do casamento se dá na Paróquia onde 
reside a noiva ou o noivo. Seguindo-se esta norma, há maior 
facilidade de organizar a celebração e de registrar o casamento. 

 
88 Can. 1108. 
89 Can. 1110. 
90 Can. 1115. 
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b) Por motivo razoável, poderá o casamento ser celebrado em outra 
Paróquia, mediante a devida licença concedida pároco dos noivos. 

c) Em todas as Paróquias da Diocese, os casamentos são celebrados 
normalmente na Igreja Matriz (cf. cân. 1118), ou em outras igrejas e 
capelas, devidamente provisionadas para o Culto (capelas urbanas 
e rurais). Autoriza-se na Diocese de Santo Amaro a realização do 
sacramento do Matrimônio também no Espaço Recanto Tagaste (R. 
José Roschel Rodrigues, 940 – Parelheiros) vinculado 
canonicamente para este fim a Paróquia São Cristóvão (Setor 
Parelheiros).  

d) Quanto à celebração do casamento religioso e à marcação do 
horário, os noivos consultarão a secretaria da igreja que 
escolheram, depois de terem concluído e aprovado o processo 
matrimonial. Cuidem de não imprimir os convites antes de terem 
concluído este processo e terem a certeza do horário da igreja que 
escolheram. 

e) Cada igreja, tendo em vista o conjunto das atividades pastorais e a 
disponibilidade das pessoas que vão presidir à celebração (padre, 
diácono, religiosa ou leigo autorizado pelo Bispo), proporcionará 
aos noivos os horários em que é possível a celebração. Para isso, 
leve-se em conta as disposições do Ritual do Matrimônio, que 
prescreve uma celebração tranquila, em clima de oração e com 
bastante tempo para desenvolver todas as suas partes. É por isso 
que se exige dos noivos a pontualidade nos horários marcados, a 
fim de não atrapalhar as outras atividades religiosas de cada igreja 
e de seus responsáveis. Lembre-se também aos noivos de propor e 
aceitar horários, respeitando a programação da Paróquia. 

f) O Concílio Vaticano II determinou que, na celebração do 
casamento, se evite discriminação de pessoas e toda a pompa que 
seja sinal de vaidade, luxo e ostentação social. Deve-se procurar, na 
simplicidade, o aspecto religioso da celebração do Sacramento do 
Matrimônio. Lembramos, por isso, às igrejas e principalmente aos 
noivos e suas famílias que a ornamentação da igreja para o 
casamento deve ser simples e sóbria.  

g) Na celebração do casamento religioso, sejam usadas 
exclusivamente músicas religiosas (antigas ou modernas) ou outras 
que sejam condizentes com o clima de oração do Rito Sacramental. 
Aconselha que a Pastoral dos Noivos orientada pelo pároco faça 
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uma filtragem de modo a não inserir músicas não condizentes ao 
Sacramento. 

 

XI - PRESIDÊNCIA DA CELEBRAÇÃO 

 
§142 – A celebração do matrimônio tem uma dupla dimensão: pessoal e 
comunitária, que devem ser levadas em conta (cân. 1108-1123): 
 

a) Não é permitido qualquer rito ou cerimônia religiosa que simule ou 
substitua o casamento religioso católico entre pessoas não 
habilitadas para o casamento perante a Igreja. 

b) Recomenda-se aos párocos que sejam firmes e exigentes, para o 
bem dos próprios noivos, quanto à necessidade do processo regular 
de habilitação, de acordo com as normas canônicas.  

c) Quanto à celebração religiosa com efeito civil, atentar-se com os 
procedimentos que sofrem variações conforme cada Cartório, logo 
é fundamental se informar com a devida antecedência.  

d) Essas normas devem ser observadas também pelos padres 
convidados e outros ministros competentes para assistirem o 
Matrimônio de parentes e amigos. 

 
§143 – Fora do caso de necessidade, na celebração do matrimónio 
observem-se os ritos prescritos nos livros litúrgicos, aprovados pela 
Igreja, ou recebidos por costumes legítimos.91 
 

XII - TAXAS MATRIMONIAIS 

 
§144 – Em relação a taxas de matrimônio e transferências, observa-se a 
tabelas emitidas pelos respectivos setores e que foram aprovadas pelo 
Conselho Presbiteral Diocesano. 
 

XIII - REGISTRO MATRIMONIAL 

 
§145 – Depois de celebrado o matrimônio, o pároco do lugar da 
celebração ou quem fizer as suas vezes, anote quanto antes, no livro dos 

 
91 Can. 1119. 
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matrimônios, os nomes dos cônjuges, do assistente e das testemunhas, o 
dia e o lugar da celebração do matrimónio, inclusive no matrimónio 
celebrado com dispensa da forma canónica.92 

 
§146 – O matrimónio contraído averbe-se também no livro dos batismos, 
em que se encontra inscrito o batismo dos cônjuges. Se o cônjuge tiver 
contraído matrimónio em paróquia diversa daquela em que foi batizado, 
o pároco do lugar da celebração comunique quanto antes ao pároco do 
lugar do batismo a celebração do casamento através de notificação.93 
 
§147 – O processo matrimonial deve ser arquivado no local da celebração 
do matrimônio, sendo documento de fundamental importância que 
hipótese alguma pode ser eliminado ou mal armazenado. 
 

XIV - PROCESSO DE NULIDADE MATRIMONIAL 

 
§148 – A teor do cânon 1671 e seguintes, os paroquianos que estiverem 
passando por graves problemas de relacionamento conjugal e, 
principalmente, os que já estiverem separados ou divorciados, devem ser 
estimulados a consultar o Tribunal Eclesiástico de Santo Amaro, 
localizado na Avenida Mascote, 1171, Vila Mascote. 
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92 Can. 1121. 
93 Can. 1122. 


