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Paróquia_________________________________________________________________

PROCESSO DE HABILITAÇÃO MATRIMONIAL

Ele, filho de_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
nascido em______________________________________________ aos_________ de__________________ de_______
residente em__________________________________________ à___________________________________________
nº_________ tel.______________________ paróquia de___________________________________________________
(arqui)diocese de___________________________________________________________________________________
residência anterior__________________________________________________________________________________
batizado aos________ /_______ /_______ na paróquia de___________________________________________________
(arqui)diocese de__________________________________________________(liv.)________fls._______nº____________
solteiro (

) viúvo de (

)___________________________________________________________________________

Ela, filha de_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
nascida em___________________________________________ aos______ de____________________ de___________
residente em___________________________________________ à__________________________________________
nº_________ tel.________________________ paróquia de_________________________________________________
(arqui)diocese de___________________________________________________________________________________
residência anterior__________________________________________________________________________________
batizada aos_________ /________ /________ na paróquia de_________________________________________________
(arqui)diocese de____________________________________________(liv.)_________ (fls.)_________nº_____________
solteira (

) viúva de (

)___________________________________________________________________________

Proclamas

Celebração do Matrimônio:

1º)_____ de_____________________ de_____________

Data_________ de________________ de_____________

2º)_____ de_____________________ de_____________

Local:_________________________________________

3º)_____ de_____________________ de_____________

Hora:_________________________________________

1 - Matrimônio religioso com efeito civil, cf. habilitação da_

Lançado no livro de Matrimônio nº_________ fls.________

Circ.________________

nº__________ , cumpriu-se o Canon 535 §2.

datada de_______ /___________________ /___________
2 - Matrimônio civil realizado em_____________________
Município de____________________________________
aos________ /_________ /_________ e registrado no livro
nº_________ fls.__________nº_________________ .
Matrículas:_____________________________________

Pároco

EXAME DO NOIVO

EXAME DOS NOIVOS (Cânon 1067)

(Este é um momento muito importante para um contato pessoal do pároco, com os noivos, separadamente (cf. normas da
CNBB, cân 1067). Não se deveria limitar apenas a obter respostas ao questionário. Seja um tempo de reflexão sobre o
valor do matrimônio, seus compromissos e responsabilidades. Seja também uma oportunidade para colocar o matrimônio,
não apenas como ato social, mas como sacramento que, por isso mesmo, exigirá menos luxo, privilégio e ostentação e
mais ambiente de oração e piedade).
No dia________do mês de____________________do ano de 20_______, perante mim, abaixo assinado compareceu o
nubente deste processo, o qual, avisado da santidade do juramento e das graves penas a que se expõe o perjuro
(c-1.391) colocando a mão direita sobre os Santos Evangelhos fez o seguinte juramento “Juro dizer a verdade e só
a verdade, sobre tudo o que me for perguntado”.
1 - Qual a sua idade?_____________________________________________________________________________
2 - Qual a sua religião?____________________________________________________________________________
3 - Foi batizado na Igreja Católica?___________________________________________________________________
4		 Em outra Igreja?________________ Qual?__________________________________________________________
5 - Foi crismado?_______________ Onde?_____________________________________________________________
6 - Deixou de ser católico para praticar outra religião?______________________
DOCUMENTO
7 - Qual?_________________________________________________________
Instrumento Canônico
8 - Vai se casar livre e espontaneamente?_______________________________
____________________________
9 - Vai assumir o matrimônio por toda a vida?____________________________
____________________________
10 - Compromete-se a acolher e educar seus filhos na fé católica?_____________
Atestado de óbito
11 - Compreende e aceita que os esposos cristãos não poderão aceitar
____________________________
		 o aborto em seus métodos?________________________________________
____________________________
12 - Já se casou no civil?_____________________________________________
Outros documentos
13 - Vai se casar no civil?_____________________________________________
____________________________
14 - Com quem?____________________________________________________
____________________________
15 - Já se casou no religioso?__________________________________________
____________________________
16 - Com quem?____________________________________________________
____________________________
17 - Como se desfez o referido matrimônio?______________________________
Observações
18 - Coloca alguma questão para este matrimônio?_________________________
____________________________
19 - Qual?_________________________________________________________
____________________________
		
______________________________________________________________
____________________________
20 - Há algum parentesco entre vocês?__________________________________
____________________________
21 - Qual?_________________________________________________________
____________________________
22 - Sabe de algum impedimento legal à realização deste matrimônio?
____________________________
______________________ Qual?_______________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
____________________________
Ass. Noivo
Ass. Pároco

AUTORIZAÇÃO PARA MENOR
De acordo com o Cânon 1071 nº 6, do Código de Direito Canônico, dou licença para meu filho_____________________
___________________________________________________________________, menor de__________________aos
casar-se com______________________________________________________________________________________
_____________________________,_______ de________________ de 20_____
Pai______________________________________________________________
Mãe_____________________________________________________________

JURAMENTO SUPLETÓRIO DE BATISMO
(na impossibilidade de testemunhas)
O abaixo assinado, com_____________ anos de idade, natural de____________________________________________
residente em_____________________________________________filho de____________________________________
_______________________________________, ciente de minha obrigação de dizer a verdade e da importância deste
juramento, tocando os Santos Evangelhos, declaro e juro que fui batizado na Igreja Católica Apostólica e Romana.
____________________________ ,_______ de________________ de 20_____
Ass._____________________________________________________________
Pároco___________________________________________________________

EXAME DA NOIVA
(Este é um momento muito importante para um contato pessoal do pároco, com os noivos, separadamente (cf. normas da
CNBB, cân 1067). Não se deveria limitar apenas a obter respostas ao questionário. Seja um tempo de reflexão sobre o
valor do matrimônio, seus compromissos e responsabilidades. Seja também uma oportunidade para colocar o matrimônio,
não apenas como ato social, mas como sacramento que, por isso mesmo, exigirá menos luxo, privilégio e ostentação e
mais ambiente de oração e piedade).
No dia________do mês de____________________do ano de 20_______ , perante mim, abaixo assinado compareceu o
nubente deste processo, o qual, avisado da santidade do juramento e das graves penas a que se expõe o perjuro (c-1.391)
colocando a mão direita sobre os Santos Evangelhos fez o seguinte juramento “Juro dizer a verdade e só a verdade, sobre tudo
o que me for perguntado”.
1 - Qual a sua idade?_____________________________________________________________________________
2 - Qual a sua religião?____________________________________________________________________________
3 - Foi batizado na Igreja Católica?___________________________________________________________________
4		 Em outra Igreja?________________ Qual?__________________________________________________________
5 - Foi crismado?_______________ Onde?_____________________________________________________________
6 - Deixou de ser católico para praticar outra religião?______________________
DOCUMENTO
7 - Qual?_________________________________________________________
Instrumento Canônico
8 - Vai se casar livre e espontaneamente?_______________________________
____________________________
9 - Vai assumir o matrimônio por toda a vida?____________________________
____________________________
10 - Compromete-se a acolher e educar seus filhos na fé católica?_____________
Atestado de óbito
11 - Compreende e aceita que os esposos cristãos não poderão aceitar
____________________________
		 o aborto em seus métodos?________________________________________
____________________________
12 - Já se casou no civil?_____________________________________________
Outros documentos
13 - Vai se casar no civil?_____________________________________________
____________________________
14 - Com quem?____________________________________________________
____________________________
15 - Já se casou no religioso?__________________________________________
____________________________
16 - Com quem?____________________________________________________
____________________________
17 - Como se desfez o referido matrimônio?______________________________
Observações
18 - Coloca alguma questão para este matrimônio?_________________________
____________________________
19 - Qual?_________________________________________________________
____________________________
		
______________________________________________________________
____________________________
20 - Há algum parentesco entre vocês?__________________________________
____________________________
21 - Qual?_________________________________________________________
____________________________
22 - Sabe de algum impedimento legal à realização deste matrimônio?
____________________________
______________________ Qual?_______________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
____________________________
Ass. Noiva
Ass. Pároco

AUTORIZAÇÃO PARA MENOR
De acordo com o Cânon 1071 nº 6, do Código de Direito Canônico, dou licença para meu filho_____________________
___________________________________________________________________, menor de__________________aos
casar-se com______________________________________________________________________________________
_____________________________ ,_______ de________________ de 20_____
Pai______________________________________________________________
Mãe_____________________________________________________________

JURAMENTO SUPLETÓRIO DE BATISMO
(na impossibilidade de testemunhas)
O abaixo assinado, com_____________ anos de idade, natural de____________________________________________
residente em_____________________________________________filha de____________________________________
_______________________________________, ciente de minha obrigação de dizer a verdade e da importância deste
juramento, tocando os Santos Evangelhos, declaro e juro que fui batizada na Igreja Católica Apostólica e Romana.
____________________________ ,_______ de________________ de 20_____
Ass._____________________________________________________________
Pároco___________________________________________________________

LICENÇA PARA PRESIDIR À CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO
(Quando não é o pároco ou o vigário paroquial que vai assistir ao Matrimônio, ou este será celebrado em outra igreja,
dentro do território da paróquia). Em conformidade com o Cânon. 1.111, § 1 e 2, do Código de Direito Canônico:
Autorizo_________________________________________________________________________________________
a assitir o matrimônio de___________________________________________________________________________ e
________________________________________________________________________________________________
____________________________ ,_______ de________________ de 20_____
Pároco___________________________________________________________

ATA DO CASAMENTO
Aos_______ de________________ de_________ na igreja__________________________________________________
da Paróquia de______________________________________________ desta Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo,
às____________ horas, em minha presença e na presença das testemunhas abaixo assinadas:
1º (nome)___________________________________________________________________________
naturalidade_________________________________idade______ estado civil_____________________
profissão______________________________ residência______________________________________
2º (nome)___________________________________________________________________________
naturalidade_________________________________idade______ estado civil_____________________
profissão______________________________ residência______________________________________
Uniram-se em matrimônio____________________________________________________________________________
_______________________________________________ aos quais dei a bênção nupcial________________ missam.
_______________________________________ ,__________ de_________ de____________________
Assitente____________________________________________________________________________
Os nubentes/Celebrantes_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1ª Testemunha________________________________________________________________________
2ª Testemunha________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Impedimentos DIRIMENTES: idade, impotência, vínculo, disparidade de culto, ordem sagrada, voto, rapto, crime, consanguinidade, afinidade, pública honestidade, parentesco espiritual, parentesco legal.
Can. 1071 - § 1. Exceto em caso de necessidade, sem a licença do Ordinário local, ninguém assista:
l 1º matrimônio de vagos;
l 2º a matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado civilmente;
l 3º a matrimônio de quem tem obrigações naturais para com outra parte ou para com filhos nascidos de união precedentes;
l 4º a matrimônio de quem tenha abandonado notoriamente a fé católica;
l 5º a matrimônio de quem esteja sob alguma censura;
l 6º a matrimônio de menor, sem o conhecimento ou contra a vontade razoável de seus pais;
l 7º a matrimônio a ser contraído por procurador, mencionado no Can. 1105.
Cân. 1124 - O matrimônio misto é proibido sem a licença expressa da autoridade competente. Salvo caso de ser pessoa
bem conhecida do Pároco deve este exigir o ATESTADO DE IDENTIDADE, com o retrato do nubente (Insc. SC. 29-6-41).
Se os nubentes ou testemunhas não souberem ou não puderem escrever, deverão ao menos fazer, no lugar da assinatura, uma cruz (idem).

