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O Boletim de Pastoral Litúrgica continua a aguardar a desejada
renovação. As limitações humanas ainda não o permitiram, mas os
sinais dos tempos anunciam a aproximação de novos mundos, onde
algo terá necessariamente de mudar. Enquanto a mudança tarda em
chegar, é conveniente manter vivo o fogo da esperança e bem con-
servado o fermento da doutrina que alimenta o espírito.

Apresentamos neste volume as conferências proferidas no XXII
Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, realizado em Fátima nos dias
22-26 de Julho de 1996 e dedicado ao tema de O Matrimónio e a sua
celebração. As exposições doutrinais foram brilhantes e seria injusto
não as tornar acessíveis ao grande público. A formação litúrgica tem
sido lenta, como convém ao processo humano de aprendizagem, mas
muito se tem feito entre nós. Reconhecemos que andamos com algum
atraso em relação a outros andamentos, mas é bom reconhecermos
também que a toda a caminhada é ao ritmo do caminhante. Ir adiante é
serviço feito, ir atrás é serviço acabado: a virtude está em adequar o
caminho ao caminhante e em colocar cada caminhante no seu caminho.
Para o bom caminhante o caminho faz-se caminhando, e não há cami-
nhos senão os que se fazem caminhando. Todo o caminho deixa de ser
caminho quando nele se deixa de caminhar. O importante é o cami-
nhar que faz caminho e proporciona ao caminhante a ligação entre
o ponto de partida e o ponto de chegada. As distâncias da diferença
são miragens históricas, que a história – quando julgar – há-de
aproximar e unir no tempo em que aconteceram. Então, as diferenças
serão registadas como formalidades culturais, sociais e temporárias.

A alma lusitana é única e por mais que se multiplique e misture
dá sempre origem à diferença.  A obra histórica do povo português
– bem evidente na EXPO 98 – não tem a ver com a enormidade e
capacidade de realização dos povos, mas com a grandeza de alma
voltada para os oceanos, onde a terra não acaba e as águas geram vida.
O matrimónio cristão tem a ver com tudo isto: as grandes realizações
e os grandes fracassos. De tudo isto é rico o passado e o presente.
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Mas, se constatar já é tomar consciência, não basta o conhecimento da
situação. É importante refazer o caminho, caminhando e insistindo na
caminhada. A celebração do matrimónio cristão resulta da fé ou falta
de fé dos nubentes e da comunidade que os integra.  E porque o
sacramento reclama a fé, a celebração do matrimónio cristão é mais
conforme com a fé do que com o ritual da Igreja ou o figurino social.

O ritual do matrimónio cristão faz propostas concretas para cele-
brações específicas. Não resolve as situações dos que se situam fora do
seu alcance, mas encaminha para o sacramento os que têm fé e ajuda-os
na expressão da mesma fé, quer na celebração quer na vida. O ritual da
celebração do matrimónio é objecto de análise em perspectiva pastoral.

A Igreja acompanha os que contraíram matrimónio e os que o
desejam contrair, e, na sua multiforme oração, vela por eles sempre
que celebra o sacramento do matrimónio, os seus aniversários (25º e
50º) e outras celebrações como a Missa, a Liturgia das Horas e a
bênção dos noivos. A maternidade da Igreja estende-se a todos os que
ela gerou e a todos os que deseja gerar para a vida em Cristo, desde o
Baptismo à consumação do mesmo na glória. Os casais cristãos podem
encontrar nestes estudos um contributo à sua reflexão pessoal sobre a
vida matrimonial em Cristo e na Igreja. Os jovens cristãos precisam de
elementos que os ajude a aprofundar a sua vocação cristã: os trabalhos
deste Encontro Nacional constituíram uma resposta a muitos pedidos
no sentido de atendermos às questões relacionadas com O Matrimónio
e a sua celebração. O número de casais no Encontro Nacional de
Pastoral Liturgia não costuma ser muito notório, mas justifica-se
bem a escolha porque é no matrimónio em Cristo que são gerados
os filhos da Igreja, e é nestes que o Espírito Santo vai realizando a
chamada às diferentes formas de vida cristã.

A acentuada baixa na natalidade tem a sua origem na má vivência
cristã do matrimónio e faz-se sentir em todos os estados de vida na
Igreja e na sociedade: tem a ver com a cultura e a política, porque a
religião pura e verdadeira aos olhos de Deus – o culto cristão – unifica
o homem que o próprio homem procura dividir em sócio-cultural e
em político-religioso.  As questões do aborto e da assistência à mater-
nidade, os dramas das crianças e dos jovens estão todos relacionados
com o matrimónio. A Igreja, esposa de Cristo, guarda todas estas
coisas e medita-as em seu coração. A celebração litúrgica das bodas do
Cordeiro dizem do amor de Deus pela humanidade e do amor humano
que Deus une e aos homens não é permitido separar.



O MATRIMÓNIO
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Quando me dispunha a redigir esta intervenção, em correspon-
dência ao honroso convite que me foi dirigido pelo Secretariado Nacional
de Liturgia, reparei que me eram sugeridos alguns tópicos: uns, de ca-
rácter demográfico – “variação da taxa de nupcialidade no nosso País;
percentagem de casamentos não católicos; percentagem de divórcios
por número de casamentos” – e outros, de índole sócio-cultural, relativos
ao matrimónio e à família – “o futuro da Família, tendências e perspec-
tivas; casamento, relações pré-matrimoniais e coabitação; casamento à
experiência?”.

Procurando não trair totalmente os objectivos pretendidos com
esta primeira temática do Encontro, embora, desde logo, sabendo não
conseguir prender o interesse e satisfazer as expectativas de quem me
escuta, optei por enquadrar a informação estatística e o pretendido
exercício de futurologia numa exposição mais abrangente que, para
além da mera descrição, permitisse uma compreensão da realidade em
estudo.

Ao colocar-me numa perspectiva analítica, ou seja, tentando inter-
pretar a realidade como ela se nos apresenta ou como nós a apreendemos,
limitar-me-ei a simples “juízos de facto”, prescindindo de qualquer
“juízo de valor”.  Situamo-nos, portanto, ao nível de um conhecimento
de tipo positivo – o que a realidade é – sem pretender, por uma razão
metodológica, entrar no âmbito do conhecimento normativo – o que a
realidade deve ser.  Assim, por exemplo, na questão das relações pré-
matrimoniais:  uma coisa é a descrição e a análise explicativa do fenó-
meno social, outra o juízo ético que posso pronunciar por referência a
uma escala de valores fundamentada numa determinada filosofia ou
concepção de vida.

I. O MATRIMÓNIO COMO INSTITUIÇÃO SOCIAL

O matrimónio aparece, na perspectiva antropológica, como uma
instituição criada para permitir à sociedade alcançar os objectivos
atribuídos à família.
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Mais do que como instituição autónoma, o matrimónio apresenta-se
como um quadro geral em que se pretende situar a relação homem-mulher
e genitores-filhos.  Precisamente, através do matrimónio esta relação
passa da área das relações de facto à das relações institucionalizadas.1

O matrimónio surge, assim, na perspectiva antropológica, como
uma instituição de que a sociedade se vale para dois fins fundamentais:
em primeiro lugar, diferenciar, por um lado, as relações sexuais apro-
vadas e encorajadas e, por outro, as que são meramente toleradas ou,
até, formalmente proibidas; em segundo lugar, estimular algumas formas
de procriação – precisamente, as que são legítimas, porque situadas no
matrimónio – em vez de outras.

A instituição do matrimónio assume, pois, a função de selecção,
de regulação, de controlo social das relações sexuais e das relações de
procriação.

Embora extremamente variável nas formas e nos conteúdos, a
instituição do matrimónio apresenta características muito acentuadas
de universalidade.

Poderão existir, de facto, sociedades – em geral, pouco evoluídas –
sem Estado, sem propriedade privada, sem religião institucionalizada.
Mas não se conhece nenhuma sociedade que não apresente alguma forma
de regulamentação das relações sexuais e de filiação.

Ao lado desta universalidade, o matrimónio apresenta uma série de
variáveis, quer quanto à sua estrutura (um homem e uma mulher – mono-
gamia –, um homem e várias mulheres – poligenia –, vários homens e
uma mulher – poliandria –, “matrimónio de grupo”, etc.), quer quanto à
sua duração (matrimónio à experiência, a prazo, dissolúvel ou indisso-
lúvel), quer quanto à dinâmica interna (submissão da mulher ao homem,
ou vice-versa; paridade jurídica ou simplesmente de facto; divisão do
trabalho actuada de uma ou de outra forma, etc.).

Uma tal variedade de formas não só não exclui a universalidade
do matrimónio como, em certo sentido, ainda acentua o significado de
uma estrutura que responde a uma necessidade generalizada – radicada
nos indivíduos e nos grupos sociais – de um reconhecimento social da
sexualidade e da procriação.

A esta necessidade junta-se a exigência, sentida por todas as socie-
dades, de diferenciar as pessoas, para além das subdivisões fundamentais
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por sexo e por grupos de idade, também segundo o seu status social,
sobretudo de “cônjuge” (não simplesmente enquanto homem ou mulher) e
de “filho” (não simplesmente enquanto “nascido”).  O casamento surgiu,
por isso, como a principal instância para a atribuição da posição dos
indivíduos na estrutura social do género, ou seja, com base no sexo,
mas também, em caso limite, prescindindo desta classificação.  A própria
palavra latina matrimonium refere-se à mudança de status feminino: o
assumir a condição de mater.

Desta maneira, ao lado da produção de uma filiação legítima, o
casamento como instituição social define o status dos homens e das
mulheres e as suas relações recíprocas.  Isto num quadro de forte assi-
metria – é a mulher, e não o homem, que é conduzida a matrimonium,
ou seja, a assumir a condição de mater noutra casa.2

O casamento exprime ainda uma outra importante finalidade: a da
aliança entre grupos. Como acentua a análise antropológica, o casamento
exprime uma profunda exigência de relação e é por isso uma instituição
tipicamente social, não por acaso presente em todas as culturas.

II. A EVOLUÇÃO DA INSTITUIÇÃO MATRIMÓNIO

Na passagem da sociedade pré-industrial à sociedade industrial,
a imagem do matrimónio vai ser profundamente alterada.

Nas sociedades pré-modernas, o matrimónio aparece orientado
sobretudo a alcançar três objectivos:  a definição do status social das
pessoas, a procriação socialmente legitimada e o reconhecimento soci-
al de uma relação sexual estável.

Em todos estes três aspectos, está presente no matrimónio, desde
logo, uma dimensão social que prevalece claramente sobre a dimensão
individual e interpessoal.  O matrimónio em épocas anteriores à revolu-
ção industrial surge dominado pela exigência de salvaguardar as neces-
sidades e os interesses do grupo social mais do que de satisfazer as
aspirações, implícitas ou explícitas, do par conjugal.

Nas sociedades modernas, o matrimónio orienta-se sobretudo à
satisfação das necessidades profundas das pessoas, voltando-se, assim,
para o interior e não já tanto para o exterior dos contraentes (geralmente,
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o casal homem-mulher).  E a própria dimensão procriativa, que normal-
mente continua ainda presente, adquire um novo significado enquanto
é vista não já, ou não prevalentemente, como serviço ao grupo social,
mas como fonte de gratificação e de integração para os cônjuges; a
estes, os próprios filhos aparecem como factor potencial de satisfação
emocional, mais do que como continuação e fortalecimento do grupo
social.

No confronto destas duas perspectivas, podemos perceber como
a fisionomia do matrimónio se alterou profundamente na passagem da
sociedade pré-industrial à sociedade industrial.  Os factores que justifi-
cavam o matrimónio no passado incidem agora cada vez menos, na
medida em que o status das pessoas é atribuído pela sua colocação pro-
fissional mais do que pela sua posição na rede de relações familiares; o
reconhecimento e a própria legalização da prole têm lugar mesmo
quando tal acontece fora do matrimónio como instituição; verifica-se a
atenuação ou até mesmo o desaparecimento de qualquer forma de sanção
social relativamente à sexualidade extra-conjugal.

A emancipação feminina aliada à libertação sexual faz com que
as relações extramaritais deixem de ser uma prerrogativa eminente-
mente masculina.

Esta alteração de perspectiva articula-se com um tríplice processo
de mudança que acompanha o advento da sociedade industrial e que vai
constituir o quadro global em que se insere a mudança da imagem do
matrimónio.  Referimo-nos à revolução “romântica” – a centralidade
do amor paixão; à revolução burguesa – a privatização do matrimónio;
à revolução psicanalítica – a ênfase posta na sexualidade.

1. Um primeiro processo – a revolução romântica – leva à afir-
mação da centralidade do amor no matrimónio.  Embora em nossos
dias, nas culturas não ocidentais, ou fora dos centros urbanos, razões
como a segurança financeira, alianças familiares, a fuga à solidão e o
desejo de ter filhos ainda constituam fortes motivos para o casamento,
na cultura urbana, moderna e pós-uma porção de coisas, o amor perma-
nece quase como a única razão para alguém se casar…

A noção que aparentemente predominou, ao longo de grande parte
da nossa civilização ocidental, é a de que esse sentimento mágico – o
amor – nascia e desenvolvia-se após o casamento e ao longo de uma
vida em comum.  Nos dias de hoje, uma tal concepção anda a milhas de
distância da nossa ideia de amor. Bem ao contrário, a visão
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“hollywoodiana” – I love you – reina agora soberana, e pode ser detec-
tada facilmente na literatura, nos poemas das canções, no cinema, no
teatro, nos jornais, nas novelas da TV.  É uma visão do amor precedendo o
casamento e, por ser um sentimento mágico, ultrapassando barreiras
sociais e revestindo-se de uma fortíssima ligação emocional, sexualiza-
da e “idealizadora”, com uma valorização do “objecto amado” em de-
trimento do próprio processo de amar:  “Eu amo-te mas não sei o que é
que tu tens a ver com isso…”

O que os adolescentes aprendem, através de uma maciça doutri-
nação, é que um dia encontrarão um príncipe encantado (ou uma princesa
encantadora), com todas as qualidades possíveis e imagináveis, o que
lhes trará uma felicidade ímpar para o resto das suas vidas. E, enquanto
na Antiguidade era preciso beijar o sapo para o transformar em príncipe,
hoje a nossa geração quer o príncipe já “pronto a servir”.

Curiosamente, esta nova visão do amor vem contribuir para a
chamada crise do casamento.  O facto de se procurar sedimentar uma
relação, com todas as implicações inerentes ao matrimónio, basica-
mente apenas num sentimento “idealizador”, tão efémero quanto intenso,
como é o amor paixão é, no mínimo, uma opção muito arriscada…

Já em 1936, um famoso antropólogo, Ralph LINTON, alertava:
“… todas as sociedades reconhecem a existência de violentos laços
emocionais que acometem pessoas do sexo oposto, mas a nossa cultura
é, praticamente, a única que tenta capitalizar esses sentimentos e
transformá-los na base do casamento…”.

E o cientista social brasileiro Bernardo Jablonski 3  comenta esta
citação afirmando:  “A própria sociedade passa a criar nos indivíduos
uma expectativa impossível de ser alcançada.  Ao tornar sinónimos
amor e casamento – e este como indissolúvel e monogâmico – a cultura,
ela própria, cria uma armadilha inescapável aos jovens nubentes gerando
uma expectativa que não poderá cumprir-se, com todas as frustrações e
consequências funestas que advêm de esperanças alimentadas e em se-
guida abortadas (…) Só o amor constrói – propugnam os jovens.  Es-
quecem-se de que, sem a “devida manutenção”, pontes, edifícios e pré-
dios podem tornar-se ruínas num espaço de tempo surpreendentemente
curto.  Só o amor constrói, mas só o “companheirismo” (companionate
love), a ternura, a amizade, o respeito mútuo, entre outros, mantêm o
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que foi construído em boas condições de funcionamento.  É nesse sen-
tido que o amor pode ter-se tornado, entre nós, ao mesmo tempo factor
de união e de desagregação do casamento contemporâneo.  Manter uma
relação, como é a do o matrimónio, com todas as suas implicações e
complicações, baseada apenas neste sentimento mágico, é como querer
construir um castelo em cima de uma pedra… de gelo.  E os nossos
jovens parecem acreditar firmemente nessa espécie de mito.  Com isso
tenderão a perpetuar a crise, a perplexidade e não poderão escapar, sem
danos, dessa verdadeira armadilha montada pela sociedade”.

Se o amor-paixão faz, nos dias de hoje, “acontecer” os casamen-
tos, é o amor-companheirismo que vai mantê-los.  Mas, se o ambiente
cultural desvaloriza este último e faz do primeiro o único digno do
nome de amor, então as coisas podem complicar-se…  Naquele seu jei-
to peculiar, comentava G.  Bernard Shaw:  “Quando duas pessoa estão
sob a influência da mais violenta, mais louca, mais enganadora e mais
passageira das paixões, mandam-lhes jurar que permanecerão nessa
condição excitada, anormal e exaustiva até que a morte os separe”.

Assim, o matrimónio aparece não já considerado como um
“meio” para o prosseguimento de outros “fins” – ou seja, a aquisição
de um status social, a procriação legitimada, a sexualidade autorizada
– mas como um fim em si e por si.  E com esta importante consequên-
cia:  uma união, quando não assenta no amor e se revela incapaz de ser
fonte de gratificação para os que a contraem, não só é considerada des-
provida de sentido (se não mesmo considerada eticamente reprovável),
como até aparece como já não existindo, porventura, em certo sentido,
como nunca tendo existido, a ponto de a sociedade privar esta união de
qualquer legitimação e autorizar, com o divórcio, a sua definitiva dis-
solução.

Deriva, daqui, também a forte acentuação da “liberdade” dos
cônjuges, tanto no ingresso como na saída do matrimónio quando este
for considerado “infeliz” e, portanto, indigno de ser mantido:  os inte-
resses de cada um, reais ou pressupostos,  prevalecem claramente sobre
os do grupo social ou os de “terceiros”, como é o caso dos filhos, cujo
destino aparece subordinado à realização de uma espécie de ilimitado
“direito à felicidade” garantido aos cônjuges, precisamente em nome
do primado do amor sobre a instituição.

Esta centralidade da ideologia do amor, no nosso tempo, como base
do matrimónio e da sua continuidade, representa um modo historicamente
específico de reconhecer e ter em conta uma dimensão sentimental que
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está presente em qualquer sociedade.4  E cada sociedade tem instituído
formas de controlo desta dimensão para impedir ou canalizar os seus
efeitos potencialmente destrutivos ou associais.

Nas sociedades tradicionais ou pré-industriais, o amor pode ser
concebido como potencialmente perigoso e destrutivo das estratégias
familiares e mesmo da estabilidade matrimonial:  é o amor que pode
levar a um casamento desigual, feito com alguém de nascimento ou
condição inferior.  Por isso, os casamentos não são deixados à decisão
de cada um, e até ao próprio sentimento amoroso é negado qualquer
valor relativamente à relação conjugal, em favor do respeito, ou da de-
ferência, ou do interesse.

Pelo contrário, nas sociedades ocidentais contemporâneas é a
falta de amor num casamento que constitui uma espécie de aberração;
por isso, os indivíduos são socializados para se apaixonarem e para se
deixarem guiar por este sentimento na escolha do cônjuge.

2. Um segundo processo – revolução burguesa – leva ao redi-
mensionamento do matrimónio como instituição pública e à sua total
privatização.

A área do “público” tende a cobrir apenas o momento inicial do
matrimónio – e eventualmente, com o divórcio juridicamente sancionado,
o momento final – enquanto a sua dinâmica interna acaba por ser quase
toda subtraída a qualquer forma de controlo social, à excepção de algu-
mas limitações impostas pela legislação (o “direito da família”).  É sig-
nificativa, a este respeito, a quase completa renúncia da sociedade,
quer em exercer qualquer forma de controlo preventivo, mesmo de tipo
sanitário (por exemplo, o exame médico pré-nupcial), quer em activar,
face às crises conjugais, sérias e empenhadas tentativas de reconstituir
a comunhão de vida e de amor dos cônjuges.

Num e noutro caso prevalece a vontade dos interessados, ora de
se casarem, ora de se separarem.

No contexto deste processo de privatização do matrimónio situa-se
ainda a transferência para o seu interior de valores como a igualdade e
a democracia, que, do plano das relações sociais, tendem a estender-se
ao plano das relações intrafamiliares, até transformar o casal numa espécie
de comunidade paritária, em que o homem e a mulher se colocam ao

4 GOODE, W. “The Theoretical Importance of Love”, in American Journal of Sociology,
24, 18-47.
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mesmo nível, pelo menos do ponto de vista jurídico, e as relações entre
pais e filhos são levadas a desenvolver-se em sentido democrático e não já
autoritário.

A igualdade é, assim, transposta do plano político para o das re-
lações entre cônjuges e, de uma forma geral, para a vida interna da
família.

3. Um terceiro processo – a revolução psicanalítica – põe a ênfase
na dimensão sexual da vida do casal. Embora sempre presente ao longo
de toda a história da cultura, esta dimensão começou a ser apreendida
em todas as suas implicações principalmente a partir da psicanálise e das
investigações por ela indirectamente promovidas sobre a sexualidade.

Ao amor como sentimento acresce agora a redescoberta da di-
mensão propriamente erótica da relação do casal.  Daqui, uma maior
expectativa de felicidade propriamente sexual, que no passado perma-
necera em larga medida inconsciente, especialmente ao nível feminino.
Hoje, um matrimónio que não resulte ao nível sexual é considerado pela
cultura moderna como “falhado”, porque é no campo da sua capacidade de
integração sexual que o matrimónio moderno joga o seu destino. Isto dife-
rentemente do antigo, em que – ao contrário do actual – prevaleciam
factores substancialmente estranhos à dimensão erótica da vida do casal,
no primeiro dos quais se encontrava a orientação procriativa.

Na nossa cultura ocidental vão-se delineando duas formas de sexua-
lidade qualitativamente muito diversas:  uma, prevalentemente lúdica
(isto é, como fonte de prazer), seja pré-matrimonial, seja extramatri-
monial; e uma outra que, sem excluir o elemento de gratificação erótica,
que é parte integrante de qualquer relação de amor entre homem e mulher,
acolhe também as outras duas dimensões da sexualidade, ou seja, a rela-
cional e a procriativa, procurando reconduzir todas elas a uma unidade
através da instituição do matrimónio.

4. É neste quadro de mudança que se nos depara a “crise” radical do
matrimónio moderno. Os factores objectivos que na sociedade tradicional
o sustentavam vão, em larga medida, perdendo força: o matrimónio
aparece qualitativamente mais rico, mas também mais difícil e exigente,
potencialmente mais carregado de valores, mas também mais sujeito a uma
série de forças centrífugas que atentam contra a estabilidade da relação
do casal. Neste sentido foi possível falar de “instabilidade estrutural
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do matrimónio moderno”:5  instabilidade estrutural, precisamente,
porque, de forma diversa do passado, a influência da cultura, e em geral da
sociedade, actua no sentido de favorecer mais a instabilidade do que a
estabilidade da instituição. Nesta fase vamos encontrar uma série de
correntes de pensamento e de ideologias informando movimentos sociais
que põem em causa o significado global da instituição, sobretudo pela
sua pressuposta valência autoritária e conservadora.  Particularmente
viva nos anos à volta de 1968, esta cultura persistiu sobretudo na ideo-
logia radical, nas suas expressões política, psicanalista, pedagógica e
feminista.  Entre nós, um documento muito polémico, mas bem signifi-
cativo deste debate – “abaixo os contractos, vivam os afectos – foi o
célebre número da revista cultural O Tempo e o Modo sobre o casamento,
publicado em 1968.

Contestação política – a família fundada no matrimónio conside-
rada como a mais difundida e generalizada estrutura conservadora, que
é necessário remover para favorecer a passagem a novos modelos
(Marcuse).

Contestação psicanalítica – movendo-se no pressuposto do carácter
indubitavelmente negativo de uma relação de casal institucionalizada,
enquanto fundamento de uma atitude de dependência e, no limite, de
alienação, unilateral ou recíproca (Reich, Laing, Cooper).

Contestação pedagógica – sobretudo com a proposta de estruturas
alternativas, não autoritárias, completamente desligadas da instituição
do matrimónio e de uma relação estável do casal (as pedagogias anti-
autoritárias de Mitscherlich, Neil, Illich).

Contestação feminista – partindo do pressuposto de que uma re-
lação estável entre um homem e uma mulher e entre pais e filhos, no
contexto da instituição matrimonial, seria uma espécie de “caldo de
cultura” em que se desenvolvem os vírus do “machismo” e do paterna-
lismo. Nesta perspectiva, qualquer estrutura familiar institucionalizada
tornar-se-ia lugar de repressão da autonomia e da criatividade da mulher; a
própria maternidade seria vivida, no matrimónio, como alienação. Daí
a proposta de relações homem-mulher e adultos-crianças completa-
mente desinstitucionalizadas, graças às quais a personalidade da mulher
poderia livremente expandir-se e a mulher poderia reapropriar-se, ao
mesmo tempo, do próprio corpo e do seu próprio destino (Firestone,
Friedan, Mitchell).

5 ROUGEMONT, Denis de, L’Amour et l’.Occident, Paris, Plon, 1939.
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A uma tal contestação do matrimónio não se pode pretender dar
resposta apenas em termos de frequência estatística, com base numa
suposta propensão para o matrimónio, mesmo nas novas gerações.  Na
verdade, esta espécie de “processo ao matrimónio” é expressão de um
profundo mal-estar que não escapa ao observador minimamente atento
à realidade.

No entanto, temos que reconhecer os limites desta contestação
do matrimónio, representados quer pelas características da própria
abordagem metodológica quer pela sua incapacidade de uma realística
proposta de alternativas.

Nestas contestações o que está quase sempre presente é a “pato-
logia” mais do que a “fisiologia” do matrimónio, evidenciando-se,
quando não mesmo levando ao extremo, algumas das mais gritantes
dificuldades do matrimónio, de resto, reconhecíveis em outras instituições
sociais.  Entretanto, pouca ou nenhuma atenção é dada à capacidade de
personalização das relações que o matrimónio continua a revelar e,
também, pouca ou nenhuma atenção é dada ao sério empenho educativo
que a estabilidade do casal mostra favorecer muito mais do que a suces-
siva troca de parceiros. Experiências pedagógicas realizadas fora da
família têm-se revelado, em muitos aspectos, muito mais autoritárias.

E, ainda quanto às alternativas ao matrimónio, há que notar que
diversas formas de relação não institucionalizada ou foram sucessiva-
mente institucionalizadas, de facto ou de direito, ou deram lugar a con-
vivências que estão longe de exprimir aquele potencial de criatividade
e de liberdade que lhes era atribuído.

Entretanto, numerosas experiências alternativas foram surgindo,
todavia não isentas das mesmas limitações e dificuldades imputadas à
instituição do matrimónio.  Em vários casos, mesmo em relações não
institucionalizadas, revelaram-se formas de repressão, de autoritarismo,
de prevaricação, tão graves, ou mais, como as que foram apontadas ao
matrimónio.

Este debate sobre o matrimónio continua em aberto na sociologia
e nas outras ciências da família.  Se, por um lado, há quem pretenda
estar já concluído o percurso desta instituição matrimonial nas socie-
dades ocidentais, pelo menos na forma que deu vida à família nuclear
que dominou neste últimos séculos, por outro lado, outros há que prevêem
uma reestruturação do matrimónio em formas homogéneas e orgânicas
relativas à nova formação social, pós-industrial, que ainda está apenas
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a delinear-se.  Neste sentido, mais que uma queda ou declínio do matri-
mónio como instituição, poder-se-á “hipotizar” a sua reestruturação em
moldes inovadores relativamente aos modelos actuais.

Porém, antes de abordar a emergência de novos modelos de ma-
trimónio, detenhamo-nos, ainda que sumariamente, na nossa realidade
portuguesa, tendo em conta alguns elementos demográficos, conforme
nos foi pedido.

III. ALGUNS ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS

Em Portugal, as coisas não evoluíram como lá fora, ou seja,
como nesta Europa em que nos vamos integrando cada vez mais.  Aqui,
tudo se passou a um ritmo tardio embora muito mais veloz.  Hoje, em
termos demográficos, somos perfeitamente europeus e, quanto a certos
indicadores, mais até que alguns dos países da Europa.6

1.  Natalidade

A alteração mais espectacular tem sido o decréscimo dos nasci-
mentos.

O declínio da natalidade é uma realidade que afecta todos os pa-
íses da União Europeia, embora com desigualdades quanto aos momen-
tos mais significativos da sua evolução e respectivos ritmos.

Desde 1970, tem-se vindo a passar de uma situação global de
renovação das gerações para uma outra onde a não renovação é um
fenómeno generalizado a todos os países, ainda que os níveis não sejam
totalmente idênticos.

Verifica-se que a diminuição da fecundidade atinge um ritmo de
decréscimo mais acentuado nos países do Sul, aqueles que anterior-
mente detinham os níveis de fecundidade mais elevados.

Portugal não é uma excepção.  O número de filhos por casal (1.4)
é já um dos mais baixos da Europa.

6 ROCHA, Gilberta “População e Família em Portugal nos finais do séc.  XX”, Conselho
Económico e Social Política da Família:  alguns aspectos, ed.Conselho Económico e Social,
1996, 27-37.
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Tradicionalmente um país com uma taxa de natalidade muito
alta, Portugal converteu-se, em pouco mais do que duas décadas, ao
maltusianismo…  Na década de 60, nasciam anualmente em Portugal
cerca de 24 bebés por 1 000 habitantes; em 1994, 11 bebés – menos de
metade!

Outra novidade diz respeito ao número de crianças nascidas fora
do casamento:  no início dos anos 70, os valores situavam-se entre 71.2
e 72.4 nados-vivos fora do casamento por 1 000 nados-vivos, em cada ano.

Sempre a subir desde 1978, a taxa de natalidade fora do casa-
mento em 1995 era já de 187.0‰.  De realçar que 76.6% das 20.008
crianças nascidas fora do casamento dizem respeito a casais vivendo
em coabitação.

A evolução de outras variáveis demográficas, referidas na docu-
mentação distribuída,7  tem consequências profundas na dimensão e na
estrutura da família.

Assim, declínio da mortalidade e da natalidade, e o consequente
envelhecimento populacional, aumenta o número dos casais sem filhos
(22.4% dos agregados familiares) e o dos agregados de uma única pes-
soa (14%), normalmente mulheres idosas.  A diminuição da natalidade
faz com que a dimensão média familiar se apresente cada vez mais re-
duzida (3.1).  O divórcio – 19 em 100 casamentos, para 9/100 cas. na
Itália e 45/100 cas.  na Dinamarca – e os nascimentos fora do casamen-
to contribuem para um acréscimo das famílias monoparentais, com um
aumento de 200% em 10 anos, constituindo, em 1994, 6.8% do total
dos agregados.

2.  A nupcialidade

A diminuição do número de casamentos é uma realidade que
atinge todos os países da União Europeia e, consequentemente, Portu-
gal.  Em 1995 realizaram-se no nosso País 65 776 casamentos, o que
equivale à taxa bruta de nupcialidade de 6.6 por mil habitantes.

7 BARRETO, António (org.) A Situação Social em Portugal, 1960-1995, Instituto de Ciên-
cias Sociais/Universidade de Lisboa, 1996.
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Na distribuição dos casamentos, tendo em conta as diversas regi-
ões do país, aparece em primeiro lugar a Região Norte (7.8), seguida
das Regiões Autónomas dos Açores (7.5) e da Madeira (7.1).

No pólo contrário estão as Regiões do Alentejo e Algarve (5.1).
Casa-se menos e mais tarde em Portugal.  Associado ao declínio

da nupcialidade está o aumento da idade média do primeiro casamento,
tanto para o sexo masculino como para o feminino.

Se atendermos ao sexo masculino, verifica-se na União Europeia
que o aumento em termos globais é bastante significativo, passando de
25.7 anos em 1970 para 27.6 anos em 1992.  Portugal, com 26.3 anos
como idade média  do primeiro casamento, apresenta o menor valor.

No que respeita às mulheres, a evolução é semelhante àquela que
encontramos para os homens, ou seja, assiste-se a um acréscimo na
idade média do primeiro casamento, embora com valores inferiores que
variam de 23.1 para 25.1 anos.

Tendência semelhante encontramos no casamento dos viúvos, de
ambos os sexos, que, apesar das suas reduzidas percentagens, registam
um decréscimo generalizado de 1970 para 1992.

Evolução bem distinta, a nível europeu, é a do casamento de di-
vorciados, cujo aumento atinge ritmos muito elevados tanto de 1970
para 1980, como de 1980 para 1992.  Com efeito, no sexo masculino, a
percentagem passa de 5.2% em 1970 para 10.6% em 1980 e 14.3% em
1992, tendo o sexo feminino quantitativos muito similares.  Portugal, a
Espanha e a Itália registam, no entanto, percentagens mais baixas, de
cerca de 5%, ou seja, com valores que se aproximam daqueles que exis-
tiam na maioria dos países europeus em 1970.

3.  Casamentos católicos e civis

Relativamente ao número total de casamentos realizados em
cada ano, desde os anos 70 que a proporção de casamentos católicos
vem caindo em relação aos outros casamentos:  em 1970, 87% da popu-
lação casava-se pela Igreja; em 1980, a percentagem baixava para 75%
e, em 1990, para 72%.  Em 1994, apresenta o valor de 69.7% decres-
cendo para 68.8% em 1995.
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Apesar de para a quase totalidade do país – à excepção dos Aço-
res e do Algarve – a proporção de casamentos católicos ser superior à
dos casamentos civis, nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo verificam-
se valores mais ou menos próximos entre os casamentos católicos e
civis.

Um dado curioso:  dos casamentos de 1995, em 10.8% dos casos,
os nubentes residiam juntos.  Uma situação comum ao Algarve, Alente-
jo, Lisboa e Vale do Tejo, ao contrário da Região Norte.

4.  Casamentos dissolvidos por morte e por divórcio

Em 1994, registaram-se 58 443 dissoluções de casamentos,
76.8% dos quais devido à morte de um dos cônjuges e 23.2% por divórcio.

Verifica-se uma descida de dissolução de casamentos por morte
de um dos cônjuges de 1 227 relativamente a 1993, e um aumento nas
dissoluções por divórcio:  12 093 em 1993 e 13 582 em 1994, decres-
cendo em 1995 para 12 322.

Em sociedades e épocas caracterizadas por uma mortalidade ele-
vada em todas as idades, e por esperanças de vida na idade adulta mais
breves, a dissolução dos vínculos conjugais era mais facilmente deixada à
morte, embora também as emigrações temporárias e definitivas tivessem a
sua parte.

Em compensação, em sociedades, como as desenvolvidas, em
que houve no decurso deste século um aumento considerável da espe-
rança de vida (em Portugal, em 1920, para os homens era 35.8 anos e,
para as mulheres, 40.0; em 1991, para os homens era 70.3 e para as
mulheres, 77.5), um casamento pode durar potencialmente por cin-
quenta anos e mais.  As tensões inerentes à vivência em casal em certos
aspectos aumentaram. As possibilidades não só de adaptação mas tam-
bém de conflito multiplicam-se no decurso de uma vida, marcada por
transformações sociais de maior ou menor importância, e por tensões
internas cada vez mais acirradas.

Entre nós, só após a revolução de 1974 foi permitido o divórcio
no caso dos casamentos católicos (27 de Maio de 1974, na sequência da
alteração a um artigo da Concordata celebrada entre Portugal e a Santa
Sé em 1940).  Para o período anterior ao 25 de Abril, o número de
divórcios não tem grande significado, uma vez que muitos dos casais
separados não figuravam nas estatísticas como tal.
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Tudo o que se pode dizer é que, desde que foi permitido, o número
de divórcios tem vindo a aumentar aceleradamente:  em 1980 era de
cerca de 6 500 ao ano; em 1990, de 10 000; em 1994, de 13 582, dos
quais 9 874 (72.7%) tiveram por base o mútuo acordo; 27% resultaram
de processos litigiosos (por alegada violação culposa dos deveres con-
jugais de um ou de ambos os cônjuges, por exemplo, adultério, maus
tratos físicos e psicológicos, ou abandono do lar), e 0.3% da conversão
de separações judiciais de pessoas e bens em divórcios.

Os casais que pretendam divorciar-se por mútuo consentimento
podem fazê-lo agora em qualquer Conservatória do Registo Civil.  Para
isso, basta que tenham contraído matrimónio há mais de três anos, não
tenham filhos ou tenham filhos maiores de 18 anos, ou, no caso de filhos
menores, terem procedido previamente à regulação do poder paternal
no tribunal competente.

O divórcio, de algum modo implícito no modelo de casamento
baseado no amor e na livre escolha, confirma indirectamente o valor
social e simbólico do matrimónio.  Não só porque indirectamente ex-
plicita o seu fundamento mas também porque muitas vezes o divórcio é
a passagem, por assim dizer, “forçada” para um novo casamento – “as
feridas do casamento são curadas pelo divórcio, cujas feridas se curam
por outro casamento” (Carlos Drummond de Andrade).

Os dados sobre este fenómeno de um novo casamento são menos
abundantes e sistemáticos do que sobre o divórcio. Nos Estados Unidos,
mais de 40% dos casamentos dizem respeito pelo menos a um cônjuge
que provém de um divórcio.  Os novos casamentos tendem a ter lugar
entre dois a quatro anos após o divórcio.

Em Portugal, a evolução da percentagem de casamentos de di-
vorciados sobre o total de casamentos, ainda que significativamente
inferior à média europeia, não deixa de ser já acentuada.  Em 1970, os
divorciados em Portugal eram 0.6 para 5.2 na União Europeia; as di-
vorciadas, 0.4 para 5.0.

Em 1980, os divorciados eram 4.7 para 10.6 na União Europeia;
as divorciadas, 2.8 para 10.0.  Em 1992, os divorciados eram 6.4 para
14.3 na União Europeia; as divorciadas 4.6 para 13.9.8

8 Fonte Eurostat, Demographic Statistics 1994, Luxemburg, 1995.
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IV. MODELOS DE CONVIVÊNCIA

DE TIPO CONJUGAL NÃO MATRIMONIAL

O significado do matrimónio como marco inicial na formação
das famílias na Europa está a alterar-se. É o que se designa por processo
de desinstitucionalização.  Se, no passado, o matrimónio era o ponto de
partida na formação da família e da reprodução do casal, presentemente
pode ser considerado também como o ponto de consagração de um casal
ou de uma família já constituída.

Observa-se, de facto, na Europa, um movimento geral de desins-
titucionalização do matrimónio e da família, mas segundo diferentes
calendários e com características próprias.  Notemos que desinstitucio-
nalização não significa, sem mais, ausência de qualquer norma.  O que
acontece é que já não é a lei, com os seus interditos e obrigações, a
regular os comportamentos, ou, se isso ainda acontece, é-o sempre em
menor medida.  Agora, as novas instâncias reguladores são os modelos
colectivos de facto que podem ser seleccionados, deixando uma grande
margem de liberdade.9

Na perspectiva da desinstitucionalização, é importante fazer uma
referência ao aparecimento e extensão do fenómeno da coabitação, ou
seja, a situação dos que partilham o mesmo alojamento sem serem ca-
sados.

Na Europa – que neste caso não é uma realidade homogénea – há
uma clara diferença entre o Norte e o Sul, devido a factores histórico-
-culturais, sócio-económicos e até legislativos.  No Norte, a coabitação,
pelo menos pré-nupcial, é a norma.  Na Suécia ou na Dinamarca, entre 8 e
9 casamentos em 10 são precedidos por uma coabitação; em França, esta
proporção atinge 6 em 10, mas, diferentemente, na Europa do Sul a
coabitação é excepcional.

Em Portugal são relativamente escassos os elementos estatísticos
disponíveis.  Só no último recenseamento (1991) é que foi considerada
a categoria de “casados de facto”:  194 086 (2.0%).  Não sendo, por
certo, uma invenção recente, todavia é novo o significado que lhe é
atribuído pelos indivíduos e o grau de reconhecimento social e de legi-
timação de que goza.

9 ROUSSEL, Louis “La famille en Europe occidentale:  divergences et convergences”,
Population, 1,1992.
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Ainda que o modelo matrimonial seja suficientemente forte para
motivar que grande parte das convivências não matrimoniais se trans-
formem, mais cedo ou mais tarde, em casamentos, no entanto, e princi-
palmente nos países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Noruega), o matri-
mónio parece ter mudado de posição simbólica:  nem legitima o início
da convivência conjugal nem intervém depois do nascimento de filhos.
De rito de passagem, o matrimónio parece tornar-se cada vez mais um
rito de confirmação, ainda que não muito necessário.  A coabitação vai
assumindo, por sua vez, características de instituição social, também
com parciais reconhecimentos legais (por exemplo, relativamente ao
acesso à casa, aos direitos recíprocos, etc.).

Noutros países ocidentais, o aumento das convivências conjugais
não matrimoniais parece derivar, em primeiro lugar, mais de alterações no
comportamento juvenil e no poder de controlo dos pais do que de alte-
rações de comportamento na idade adulta. Isto é, trata-se em larga medida
de convivências pré-matrimoniais, no duplo sentido da convivência
que preludia o casamento, interpretável quer como casamento de prova,
quer como nova forma de namoro e de noivado, quer ainda no sentido
de convivência que não terá necessariamente de acabar em casamento e
que não o tem como perspectiva constituindo apenas uma forma de or-
ganização da vida sentimental e quotidiana anterior à matrimonial.

Deste ponto de vista, a convivência pré-matrimonial não parece
assinalar necessariamente uma (mais ou menos antecipada) passagem à
idade adulta, mas uma nova fase da idade juvenil que pode coexistir
também com formas de dependência económica da família de origem e
com condições de não trabalho, como no caso de convivências entre
estudantes, porventura a forma mais difundida de convivência juvenil.

V.  NOVOS MODELOS DE RELAÇÃO CONJUGAL E FAMILIAR

Numa apresentação sumária poderíamos considerar três princi-
pais modelos:10  os lares subfamiliares; o pluralismo da rede de paren-
tesco; a família esboçada.

10 ALBERDI, Inés (org.) Informe sobre la situación de la familia en España, Madrid,
Ministerio de Asuntos Sociales, 1995.
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Designam-se por lares subfamiliares ou infrafamiliares todos
aqueles que não chegam a completar uma unidade nuclear capaz de
reproduzir-se a si mesma (cônjuges mais os descendentes): lares uni-
pessoais (de solteiros, divorciados ou viúvos sem filhos); lares multi-
pessoais sem núcleo (companheiros amorosos ou laborais que convivem
sem propósito de colaboração familiar); ninho vazio (núcleos conjugais
sem descendentes); lares monoparentais (de um só progenitor, solteiro,
separado ou viúvo, com os descendentes); ou, inclusive, os lares de
filho único (casal conjugal com um só descendente) – estratégia inter-
pretável como infrafamiliar só na medida em que se generalize, pois se
só houvesse casais monogâmicos com filho único, cada geração redu-
zir-se-ia a metade.

Todos estes modelos de família estão proporcionalmente a crescer
mais do que os outros tipos de lares.

Em segundo lugar, a densidade da rede de parentesco está a desen-
volver-se sobremaneira em consequência do cada vez mais frequente
encurtamento de segundas e terceiras núpcias entre as separações con-
jugais, de jure ou de facto, especialmente nos homens, na medida em
que os divorciados estão agora a reproduzir os padrões da viuvez, em
que a probabilidade de contrair segundas núpcias era muito mais elevada
nos homens do que nas mulheres.

Em certos países, como os Estados Unidos da América, a tendência
actual é esta: metade das primeiras uniões dissolve-se e, dos separados,
dois terços dos homens e um terço das mulheres voltam a unir-se, con-
tinuando a série progressivamente.  Com isso, o número de parentes
não consanguíneos com quem se entra em relação de afinidade está a
duplicar em cada geração, incrementando-se extraordinariamente a
densidade e a interdependência recíproca das redes de parentesco.  O
resultado é o aparecimento da chamada nova família extensa ou família
extensa electiva, segundo a fórmula humorística de “os meus filhos, os
teus filhos, os filhos da minha ex, os filhos do teu ex, os filhos da mulher
do teu ex, e os filhos da noiva da teu ex…”.

Pode acontecer que hoje a norma seja um filho único por casal,
que fica sem uma rede de irmãos e, na medida em que todos façam o
mesmo, fica também sem uma rede de primos, sobrinhos e tios; mas
tanto se multiplicam e entrecruzam os casais, em poligamia sucessiva,
que a rede de meios-irmãos não consanguíneos supre, até com acréscimo,
a fraternidade biologicamente homogénea que está a perder-se.
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Por fim, o terceiro e último exemplo proposto é o das famílias
esboçadas, entendendo-se por tal a premeditada programação do destino
familiar, por antecipação – família artificialmente construída como um
produto racionalmente calculado. Esta questão abarca desde as agências
matrimoniais onde se contratam cônjuges pré-selecionados por compu-
tador até ao mercado clandestino de crianças do Terceiro Mundo dadas
ou vendidas que os casais infecundos conseguem, passando pelas novas
tecnologias reprodutoras do cultivo de embriões em laboratórios que
permitem combinações capazes de satisfazer as pretensões progenitoras.
Em todo o caso, é de assinalar a reduzida representatividade estatística
destes exemplos tão falados.

VI.  O FUTURO DO MATRIMÓNIO

Se compararmos o período de clara prevalência da família nuclear
– fundamentalmente nestes três últimos séculos – com o período imen-
samente mais longo que vai desde as origens conhecidas da cultura até
ao começo da revolução industrial – período caracterizado pela pre-
valência da família patriarcal – temos que reconhecer a relativa “novi-
dade” do matrimónio monogâmico paritário, centrado na gratificação
interpessoal dos cônjuges e orientado, portanto, prevalentemente para
a felicidade do casal.

Embora relativamente recente, este modelo de matrimónio apa-
rece, no entanto, sujeito a uma série de processos de mudança e a uma
série de modificações que poderiam levar a considerar como iminente,
se não o declínio do matrimónio como instituição, pelo menos a sua
passagem a formas em parte diversas da do matrimónio “tradicional”.

A primeira grande linha de mudança, como vimos na breve análi-
se demográfica, é representada pela passagem do matrimónio estável
ao matrimónio instável.

Ao lado do matrimónio monogâmico estável – mesmo que reco-
nhecido, em abstracto, como a forma optimal – aparece hoje um outro
modelo de casamento, por assim dizer, “transitório”.  Trata-se de um
modelo estatística e sociologicamente não transcurável, na medida em
que, em algumas sociedades com alta taxa de divorcialidade, uma parte
da população casada, que vai de 1/4 até quase 1/2 dessa população,
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configura-se com este modelo.  Perfilam-se, assim, estas formas de
matrimónio que têm sido designadas por “poligamia sucessiva”.  E isto
ainda no âmbito do matrimónio como instituição, com a passagem de
uma primeira relação institucionalizada a uma segunda, a uma terceira,
a uma quarta… igualmente institucionalizada.

Diferente é o caso de uma relação institucionalizada a que se segue
uma relação não institucionalizada.  Nesta segunda hipótese, não se
trata já de uma variante do matrimónio como instituição mas da passagem
de um grupo mais ou menos numeroso de uniões do plano das relações
institucionalizadas ao das relações de facto.  É o que está já a acontecer,
conforme referimos.

Uma segunda linha de mudança refere-se à dinâmica interna do
matrimónio monogâmico, que tende a diferenciar-se na diversa estrutu-
ração dos papéis, masculino e feminino, e na relação diversa entre “pú-
blico” e “privado” e, portanto, entre família e sociedade.

No que respeita aos “papéis”, o princípio da plena igualdade, e
não só jurídica, entre cônjuges vai desenvolvendo-se numa forma rela-
tivamente nova de matrimónio, designado por matrimónio “a dupla
carreira”.  Trata-se, realmente, de uma forma de matrimónio que se
movimenta num contexto de companheirismo (companionship) e que
acentua a recíproca autonomia – económica e social,  mas também e,
sobretudo, emocional – de cada um dos cônjuges e, em particular, da
mulher.11

O matrimónio a dupla carreira não aparece realmente como al-
ternativo ao matrimónio monogâmico, tal como o chamado matrimónio
aberto, definido como “a relação de casal em que não há lugar para
posições de domínio e de submissão, para restrições forçadas ou para
possessões sufocantes”.12  Também neste caso se trata de uma variante
do matrimónio tipo “companheirismo”, ainda que com uma acentuação
da autonomia de cada cônjuge, levada até ao reconhecimento da legiti-
midade de relações sexuais, mesmo ocasionais, com outras pessoas que
não o cônjuge.

No conjunto poder-se-á afirmar que, à medida que o processo de
modernização avança, o matrimónio monogâmico tende, a nível mundial,
a tornar-se o modelo estatisticamente dominante ao nível dos números,

11 KELLERHALS, Jean Microssociologia da Família, Lisboa, Europa-América, 1989, 42-64.
12 O’NEILL, N. e G. Matrimonio aperto, Firenze, Vallecchi, 1975.
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se não da cultura.  Mas esta forma de matrimónio é questionada numa
série de aspectos referentes tanto à auto-realização dos cônjuges como
à socialização dos filhos.

O matrimónio monogâmico aparece, assim, desclassificado em
parte pelo aparecimento de outros modelos.

Seria o paradoxo referido por alguns:  a decadência, ou mesmo, a
queda do matrimónio e a permanência, ou mesmo, o reforço, da família,
não no modelo tradicional mas nos modelos emergentes numa sociedade
em profunda mudança.  Ao contrário do que se chegou a anunciar, a
chamada crise da família não a tornou moribunda.  A família apenas
mudou.  Transformou-se para responder aos desafios da vida moderna.

CONCLUSÃO

Declínio do matrimónio e permanência da família. Este paradoxo
não é apenas vivido.  É hoje admitido publicamente, reconhecido ofici-
almente, e confirmado pela sociedade.  Alguém já perguntou: “não será
esta a novidade neste final do século XX?”.13

A tendência à “fuga” do matrimónio, típica de crescentes estra-
tos das novas gerações; a tentativa de manter e, em parte, legitimar
famílias não baseadas na instituição do matrimónio; a precária estabili-
dade do casal e da família; a tendência à conflituosidade nas relações
homem-mulher; o estímulo à privatização (e muitas vezes à marginali-
zação social) da família; tudo isso constitui o quadro global em que se
situa a realidade do matrimónio e da família nesta passagem do século.

Diante deste cenário, a sociologia como tal não tem receitas a
propor.  Pode apenas descrever ou, quando muito, tentar analisar e in-
terpretar para compreender.  Mas nem por isso pode subtrair-se a uma
opção de valor:  a que diz respeito – além das modalidades concretas de
administrar e organizar a vida da família – ao enraizamento da família
na natureza profunda do homem e da mulher.

13 JULIEN, Philippe “Le Marriage en question”, Semaines Sociales de France Une idée
neuve La famille — lieu d’amour et lien social, Paris, Bayard/Centurion,1996, 37-55.
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O fracasso histórico das diversas alternativas à família e a para-
lela verificação dos efeitos negativos da sua crise levam a concluir que
a “matriz-família” visando a estabilidade e baseada no matrimónio ain-
da é e será o fundamento de toda a sociedade justa.14   Não se poderá
construir um futuro melhor prescindindo deste “mundo vital”, insubsti-
tuível para o homem e para a mulher, mas sobretudo para aqueles que
pela primeira vez entram no palco da vida e carecem de uma estrutura
que lhes dê um sustentáculo na caminhada para a consecução da plena
maturidade pessoal.

ANTÓNIO MANUEL A. JANELA

14 CAMPANINI, Giorgio “A mudança da família e os desafios da cultura contemporânea”,
Concilium, 260-1995/4,52-58.



O MATRIMÓNIO, REALIDADE HUMANA
E MISTÉRIO DE SALVAÇÃO

– SACRAMENTALIDADE DO MATRIMÓNIO –

INTRODUÇÃO

O matrimónio é uma das realidades mais importantes e ricas da
humanidade. Dele depende, em grande parte, o bem-estar e a felicidade
do indivíduo, da família, da sociedade e da própria Igreja. É também
aquela realidade sobre a qual se repercutem as grandes crises da civili-
zação, como acontece neste momento. Encontramo-nos numa crise que
não é apenas crise de gerações como outrora. Vivemos uma mudança
de época que afecta todos os aspectos da vida: o saber, o agir, o
relacionar-se e a própria escala de valores orientadores da vida pessoal
e social.

Os últimos decénios contemplam talvez a maior viragem cultural
da civilização: o nascimento da sociedade pós-industrial, caracterizada
como sociedade tecnológica de informação e conhecimento com os
media, que vieram abrir perspectivas novas e nos envolveram numa
espécie de aventura totalmente inédita em muitos aspectos.

Deus concedeu-nos viver neste momento histórico e é preciso
olhar com simpatia para tudo o que nele acontece, mas também com
muito discernimento crítico, conforme aquele conselho de S. Paulo:
“Examinai tudo, mas ficai com o melhor” (1 Tess. 5, 21). Nesta atmos-
fera cultural e social somos então chamados a examinar as luzes e as
sombras que o matrimónio apresenta e que são uma interrogação e
desafio, mas também uma oportunidade para a visão cristã do matrimó-
nio.

N.B.:  Texto da comunicação oral, a partir da gravação sonora.
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1. LUZES E SOMBRAS DO MATRIMÓNIO

1.1 Luzes

Em primeiro lugar assistimos a uma libertação dos condiciona-
mentos sócio-económicos próprios de uma civilização rural que viam
no matrimónio uma espécie de comunidade económica e hoje presta-se
mais atenção à qualidade das relações humanas, de liberdade, de
simpatia, de amor, de comunhão interpessoal.

Deu-se também a libertação de condicionamentos biológicos de
outrora que permitem uma procriação consciente, não mais entregue à
lotaria da natureza.

É de pôr em relevo ainda a promoção da dignidade da mulher,
que sai dum estatuto de subordinação em relação ao homem e chega a
um estatuto de igualdade fundamental recíproca e complementar.

Prestamos também mais e melhor atenção à educação dos filhos
e ao seu projecto de vida.

E apesar de tudo assistimos, mesmo a nível europeu, a um apreço
do matrimónio e da família como um reservatório de energias, de aco-
lhimento, de afecto, de segurança, de amor, numa sociedade que se tor-
na cada vez mais técnica, onde predominam as relações funcionais e
utilitárias.

1.2 Sombras

Por outro lado há também sinais preocupantes de atrofia de
valores fundamentais que afectam o matrimónio.

Apresentamos alguns exemplos:

• A privatização do amor e do casal: Hoje temos o “matrimónio
estufa”, que é pensado em termos de uma realização pessoal, que se
fecha no interesse privado e que esquece ou lança mesmo para o des-
prezo a dimensão social e a responsabilidade social do matrimónio.

• O estilo de vida consumista que leva a colocar a felicidade do
próprio casal no ter muito, na satisfação das necessidades imediatas
meramente materiais.

• A perda do sentido de responsabilidade moral da sexualidade,
porque se justifica em si mesma e para si mesma como uma fonte de
relação e prazer, entregue à espontaneidade e liberdade de relações sem
demasiada preocupação pela fidelidade e pelo compromisso.
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• A perda do valor da fecundidade matrimonial que se traduz
numa menor capacidade de disponibilidade para o filho, por vezes con-
siderado como um impecilho, um estorvo à realização pessoal dos pais.

• A chamada anomalia moral, a ausência de normas morais. Há
um desmoronamento de convicções e valores fundamentais da vida em
que a norma é a estatística, é o que fazem os outros. Todos fazem
assim, porque não eu? Se a lei estatal autoriza, porque é que há-de ser
mal ou pecado? Não se distingue entre o que é legal e o que é moral.

• Finalmente, vivemos também um momento de instabilidade
existencial. Sem uma ordem estável de valores, faltam motivações es-
pirituais, interiores, profundas para realizar um projecto de vida, para
assumir compromissos duradoiros, e daí o recorrer ao matrimónio, à
experiência, às uniões livres sem compromisso e aos divórcios fáceis.

1.3 Chances para um novo anúncio

Este quadro mostra-nos as oportunidades e os riscos desta vira-
gem de civilização que colocam um autêntico desafio ao anúncio e à
práxis da Igreja.

Banalizaríamos a questão se afirmássemos que a crise à volta do
matrimónio se reduz às questões éticas da sexualidade e do controle da
natalidade. Vai mais ao fundo: é sobretudo uma crise antropológica.

Por outro lado não podemos ficar prisioneiros de lamúrias junto
do muro das lamentações, da denúncia dos perigos e dos riscos, da
nostalgia dos tempos passados. É-nos dado viver este tempo. Por con-
seguinte devemos concentrar o nosso esforço sobre as oportunidade
para uma compreensão personalista e para as riquezas de comunhão do
matrimónio que nos permite expor a nossa fé como um anúncio alegre e
feliz para o mundo actual. É a isso que eu chamo o Evangelho do matri-
mónio: expor a visão cristã do matrimónio como um anúncio de alegria
e felicidade para o mundo. Trata-se então da evangelização do matri-
mónio, de conhecer o projecto de Deus sobre o amor no matrimónio e
na família, de modo a ajudar os jovens e os adultos a descobrir e a
interiorizar a beleza, a grandeza e a riqueza da vocação ao amor e
através do amor ao serviço à vida e ao mundo. Ver o matrimónio como
um dom de Deus à humanidade e ao mesmo tempo como uma vocação
e uma missão humana e divina. Para isso temos de ver o matrimónio
dentro do grande parâmetro da história da salvação, da história da
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relação de Deus com a humanidade, cujos passos mais importantes são
a criação, como primeiro momento dessa história, a aliança entre Deus
e a humanidade que tem o seu momento culminante na vinda de Jesus
Cristo – a nova aliança – e, por fim, o reino escatológico onde será
consumada a plenitude do nosso projecto de vida e todas as nossas rea-
lizações.

Numa palavra: criados por amor como criaturas participantes no
mistério do amor, como baptizados redimidos por Cristo no seu amor e
destinados ao amor eterno. É nesta perspectiva que poderemos desco-
brir toda a riqueza do sacramento do matrimónio ou do matrimónio
como sacramento, como sinal visível, luminoso, eloquente, vivo e efi-
caz do mistério do amor de Deus no meio da história dos homens.

2. O EVANGELHO DO MATRIMÓNIO

O Evangelho do matrimónio foi proclamado pelo próprio Cristo
na resposta dada à questão dos fariseus sobre a liceidade de repudiar a
esposa. Então Jesus recorda-lhes os primeiros capítulos do Génesis:
“Aproximaram-se de Jesus uns fariseus para O porem à prova e pergun-
taram-Lhe: «Pode um homem repudiar a sua mulher?» Jesus disse-lhes:
«Que vos ordenou Moisés?» Eles responderam: «Moisés permitiu que
se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher».
Jesus disse-lhes: «Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos
deixou essa lei. Mas, no princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e
mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne’. Deste modo, já não são dois, mas uma só
carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu»” (Mc 10, 2-9).

Jesus refere-se por duas vezes ao princípio, o que quer dizer ao
projecto criador, original de Deus, onde encontramos a primeira certidão
de identidade humana, de quem é o homem e de qual é a sua missão; a
primeira fonte da certeza da vocação do homem como pessoa criada à
imagem de Deus. Cristo, com este apelo ao princípio, convida-nos a
descobrir e a aprofundar a riqueza do mistério da criação e a colocar aí
esta realidade tão humana e tão divina que é o matrimónio. Este não é
uma invenção de Cristo, nem dos cristãos, mas é uma realidade que
remonta ao projecto criador de Deus, que o inscreveu na própria natu-
reza da pessoa humana, enquanto criada à sua imagem e semelhança.
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2.1 O projecto original:
“Homem e mulher os criou à sua imagem” (Gen 1, 27)

Certamente recordamos essas duas páginas de antologia literária
que são as narrações sobre a criação, nos capítulos 1 e 2 do Génesis. A
mais antiga é a 2ª, onde se nos apresenta o homem diante de Deus, no
confronto com o mundo e as outras criaturas. E o autor sagrado põe
Deus a dizer: “Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma
companhia adequada a ele”.

É um recurso literário de que o autor se serve, chamado solidão
original, através do qual o autor põe o homem num processo de busca
da sua realidade, do seu ser e da sua identidade diante de Deus e do
mundo.

Num segundo momento, o autor apresenta Deus a levar os
animais diante do homem e o homem, que continua a sentir-se só, isto
é, diferente do mundo e dos animais.  Por fim, diante da mulher, o
homem prorrompe num grito que poderíamos chamar o “primeiro canto
nupcial” da história: “Finalmente esta é o osso dos meus ossos e a
carne da minha carne”. É uma exultação e um canto de alegria perante
o outro eu humano, perante a humanidade e a feminilidade da mulher. E
aí quebra-se então o círculo da “solidão original”, quer dizer, o homem
descobre-se como um ser de comunhão, de diálogo, de encontro, de
relação, de amor. Não pode realizar a sua vida sem a comunhão de
pessoas, sem uma comunhão de amor. Esta é a primeira descoberta que
ele faz.

De seguida, o autor mostra-nos como esta comunhão de pessoas
e de amor se realiza duma maneira particular, embora não única, na
união conjugal: “Por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à
sua esposa e serão os dois uma só carne”. O homem e a mulher
unindo-se entre si numa relação conjugal tão intimamente tornam-se
uma só carne, uma nova comunidade de doação total de vida, de
projecto, numa entrega recíproca. Esta comunidade é fruto de uma
escolha, de uma opção, de tal maneira que o homem abandona pai e
mãe para se unir à sua mulher. Esta escolha estabelece o pacto conjugal
entre as pessoas e leva-as a formar uma só carne, uma comunidade de
doação total e recíproca que os torna marido e esposa ou cônjuges. Esta
união na carne dá origem a uma nova entidade que é o casal, em que a
comunhão dos corpos é expressão da comunhão total das pessoas, do
seu amor, vida e projectos. É isso que chamamos matrimónio.
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Ligando agora esta narração à primeira compreendemos o al-
cance mais vasto e profundo da apresentação do homem e da mulher
enquanto criados à imagem e semelhança de Deus:  “Deus criou o
homem à sua imagem; à imagem de Deus Ele o criou; e criou-os
homem e mulher” (Gen 1, 27). O ser humano, nestas duas formas de
existência masculina e feminina criados à imagem e semelhança de
Deus. Quer dizer: o homem é imagem de Deus, parceiro eleito e esco-
lhido por Deus mas é também imagem de Deus nesta comunhão de
amor do homem e da mulher sobre o qual desce a bênção da fecundida-
de: “Deus abençoou-os e disse-lhes: «sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei e submetei a terra»” (Gen 1, 28). Aqui nos aparece o que pode-
ríamos chamar sacramento primordial do matrimónio, em que se torna
visível um aspecto do amor de Deus para com a humanidade. Homem e
mulher são o reflexo do mistério do amor de Deus na criação, da vida
divina, da força criadora de Deus. O matrimónio aparece como sacra-
mento de origem, do princípio, da criação e transmissão desta vida de
Deus ao mundo. Daqui derivam quatro consequências importantes:

1ª – O amor conjugal do homem e da mulher não é algo de pu-
ramente profano, nem puramente biológico. É uma realidade que traz a
marca criacional, a marca de fábrica divina. Realidade sagrada porque
o acto da criação é por assim dizer o acto da consagração de todas as
realidades naturais como obra de Deus. Não é algo meramente bio-
lógico, profano ou privado, porque aparece como um dom de Deus à
criação, ao mundo, com a dimensão comunitária e salvífica.

2ª – Por não ser algo de meramente privado, então institui por
si mesmo um certo estado de vida, uma forma de vida estável, que não
se reduz a um simples acto de relação num breve espaço de tempo, mas
dá à vida uma forma nova, permanente, estável e responsável. Possui
em si mesmo algo de instituição matrimonial, que diz respeito à vida, à
criação, à sociedade.

3ª – O matrimónio aparece-nos como uma comunidade de vida
e de amor, sinal luminoso do mistério do amor criador de Deus no meio
do mundo.

4ª – Se a gente lê esta mensagem da criação à luz do NT, em
que a criação está toda finalizada em Cristo, “tudo foi criado por Ele e
para Ele”, então podemos dizer que o matrimónio na sua origem já está
sob o signo de Cristo e sob a graça de Cristo. É neste sentido que o
Papa lhe chama sacramento primordial.
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2.2 O simbolismo de aliança matrimonial
na história da salvação

O matrimónio é a realidade escolhida por Deus para manter
sempre viva e desperta no meio do mundo a certeza de que a aliança de
amor de Deus no mundo acontece desde o início, acontece ao longo da
história. Não admira por isso que o matrimónio se tenha tornado numa
linguagem para exprimir a aliança de Deus com o seu povo. Assim o
fizeram os profetas. Quer dizer que o amor de Deus pela humanidade
recebeu uma forma linguística e corpórea do vocabulário e da realidade
do próprio matrimónio. Para os homens compreenderem um pouco do
mistério da aliança de Deus com a humanidade, o matrimónio tor-
nou-se uma espécie de modelo, de imagem viva da aliança. Por sua vez
o matrimónio como aliança dum homem e duma mulher recebe também
luz e conteúdo a partir da aliança de Deus com a humanidade.

Quer dizer: o amor de Deus pela humanidade tornou-se também
fonte inspiradora do amor do homem pela mulher e da mulher pelo
homem, de tal maneira que o amor sem limites de Deus e o programa
da vida conjugal e a história da salvação é toda um esboço dos temas da
espiritualidade matrimonial: indissolubilidade, fidelidade reciproca,
da fidelidade mesmo àquele que é infiel, do amor, da dedicação, da
comunhão de vida.

2.3 O matrimónio na perspectiva da nova aliança em Cristo

Esta aliança naturalmente atingiu o seu ponto culminante em
Jesus Cristo. E então a dimensão salvífica do matrimónio é-nos
apresentada no NT à luz da nova aliança em Cristo. Cristo é a aliança
personificada de Deus com a humanidade. E todas as realidades hu-
manas recebem luz, inspiração e força desta nova comunhão de Deus
com a humanidade e por conseguinte também o próprio matrimónio.
Estamos então em condições agora de compreender a resposta que
Cristo deu aos fariseus: “Foi por causa da dureza do vosso coração...
Mas no princípio não foi assim”. Cristo vai para além da casuística
sobre a questão do divórcio, vai ao fundo da questão e remete para o
projecto original do Criador. Está é a norma, é a orientação. Depois
denuncia o porquê do desvio: “a dureza do coração”, isto é, o pecado; e
depois anuncia a era da nova criação, como quem diz: agora, comigo,



32

chegou o tempo da doçura do coração, isto é, do Espírito novo que dá
um coração novo, capaz de amar até ao fim, até ao fundo da fidelidade.
O amor humano é assumido no amor redentor de Cristo e na força do
seu Espírito e é elevado e aperfeiçoado por Ele. Daí então que S. Paulo,
quando fala do casamento dos cristãos, o caracterize como “casar no
Senhor”. Não foram os cristãos que inventaram o casamento. Os cris-
tãos vivem o casamento duma maneira nova. Casam-se “no Senhor”,
isto é, vivem o matrimónio inserindo-o dentro do amor salvífico e re-
dentor de Cristo.

E por isso, a Carta aos Efésios (5, 21-33), desenvolve este aspec-
to, acrescentando a analogia ou semelhança da aliança entre o homem e
a mulher inserindo-a dentro da aliança de amor entre Cristo e a Igreja.
As relações recíprocas de marido e mulher devem brotar da relação de
ambos com Cristo. Encontramos aqui uma verdade essencial do matri-
mónio. Este só corresponde à vocação dos cristãos, daqueles que que-
rem viver toda a sua vida em comunhão com Cristo, quando o matrimó-
nio entre cristãos reproduz, reflecte, participa do amor terno, dedicado,
fiel, de Cristo à humanidade redimida, que é a Igreja. E por isso diz
então: “Isto é um mistério profundo, digo-o em relação a Cristo e à
Igreja”. Mistério, para Paulo, não toma o aspecto filosófico duma coisa
desconhecida, inacessível, mas é o plano, o projecto salvífico de Deus
revelado progressivamente na história da salvação, realizado plena-
mente por Jesus Cristo e que continua vivo e activo na força do Espírito
dentro da Igreja.

Portanto, o amor entre o homem e a mulher no matrimónio é, à
sua maneira, uma realização particular e parcial naturalmente, deste
plano salvífico de Deus, deste mistério salvífico de Deus, que tem a sua
realização plena na entrega, na oblação de Cristo a Deus pela humani-
dade.

Daqui que o amor entre homem e mulher é uma epifania, isto é,
uma realização do mistério do amor e da fidelidade de Deus, por Cris-
to, à humanidade redimida. E por isso os esposos são chamados a viver
o seu amor e projecto de vida dentro deste dinamismo da sua comunhão
total em Cristo. Assim, o matrimónio torna-se um lugar e um aconteci-
mento de salvação e de santificação dos próprios esposos e reciproca-
mente de um para o outro, e dos dois em relação ao mundo.
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3. A SACRAMENTALIDADE DO MATRIMÓNIO

3.1 Matrimónio, sacramento de Cristo

Resumindo tudo o que dissemos numa frase, o matrimónio
cristão insere-se dentro duma história do amor eterno que é Deus, que
extravasa para fora de si mesmo, através do seu Filho Jesus Cristo e do
seu Espírito e se quer comunicar às criaturas de eleição, que é cada
homem e cada mulher que vêm a este mundo.

E o matrimónio é uma realização parcial deste mistério do amor
de Deus que se comunica ao mundo, através do amor recíproco dum
homem e duma mulher que se entregam um ao outro. Por isso o matri-
mónio é uma etapa, dentro desta história da salvação que vem de longe
e que continua hoje e há-de continuar.

Este amor de Deus teve o seu centro e momento culminante em
Jesus Cristo. É pela fé e pelo baptismo que cada um de nós entra nesta
história da salvação, neste mistério da salvação em Cristo. Esta nossa
inserção, entrada, participação no mistério da salvação, da comunhão
com Cristo, vai marcar toda a nossa existência todo o nosso projecto de
vida de tal maneira que, quando dois cristãos querem casar, fazem-no
também na comunhão com Cristo, quer dizer hão-de viver e determinar
a sua vida de casados a partir da sua comunhão com Cristo e da sua
pertença a Cristo. E daí então eles ficam inseridos no mistério sal-
vífico de Cristo. Agora, como casados, não só a título individual, mas a
título de casal e de casados. Pelo facto de cada um pertencer a Cristo, a
sua união recíproca é feita e vivida na comunhão com Cristo. Não faz
sentido que um cristão não queira casar cristãmente, inserir o seu ma-
trimónio na comunhão com Cristo. Significaria pôr uma etapa e um
momento importante da sua vida fora da comunhão com Cristo, fora do
projecto salvífico com Cristo. A lógica da fé requer isto, que aqueles
que são cristãos e se querem casar casem no Senhor, na comunhão com
Cristo. Então é o próprio Cristo que é o fundamento da sua união, da
sua doação recíproca, de tal maneira que cada um dá-se ao outro e recebe o
outro como graça de Cristo, a graça mais pessoal que tem um nome
próprio e um rosto próprio, único e inconfundível, a graça mais in-
carnada numa pessoa de carne e osso, a graça mais corpórea,
visibiliza-se no matrimónio e aqui está o motivo profundo pelo qual os
esposos são os ministros do sacramento. São eles que se dão um ao
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outro e que recebem um ao outro, no amor de Cristo e na força do seu
Espírito. Por isso o sinal sacramental do matrimónio é precisamente o
acto livre e pessoal pelo qual os esposos se dão e se recebem mutua-
mente em Cristo e na força do seu Espírito. E a graça específica do
matrimónio é esse vínculo da aliança, esse laço de amor que os une em
comunidade, num só coração e numa só alma, tendo como fundamento
Cristo e a força do seu Espírito. E cada um recebe o outro como graça
de Cristo e recebe-o numa atitude de fé, de esperança e de amor. Daí
então que o matrimónio se torne sacramento do amor trinitário. Não é
só sacramento de Cristo; em Cristo torna-se sacramento do amor
trinitário, daquele amor eterno que se exterioriza em Cristo e no Espíri-
to para o mundo.

E na liturgia da palavra do matrimónio torna-se sensivelmente
presente este amor trinitário de Deus à humanidade em Cristo e no seu
Espírito. Este é o grande mistério que está escondido e ao mesmo
tempo se revela nesta realidade tão humana e ao mesmo tempo tão
divina que é o matrimónio.

3.2 Matrimónio, sacramento da Igreja

Ninguém é cristão sozinho, isolado. Aquele que é baptizado
em Cristo e é inserido em Cristo, é inserido num grande corpo de
comunhão de todos os baptizados em Cristo. Uma grande família
de comunhão, que se chama Igreja.

É Cristo que nos une na base deste amor trinitário, para além
dos laços do sangue e da carne. E por isso quem casa no Senhor, quem
casa em Cristo, não pode deixar de casar também na Igreja de Cristo,
na comunidade dos baptizados e redimidos em Cristo.  Não se pode
separar uma coisa da outra. Além disso, o sacramento do matrimónio
faz do próprio matrimónio uma comunidade de amor, à semelhança da
comunidade de amor que é a Igreja; numa comunidade que se funda no
próprio mistério da comunhão e do amor em que está fundada a Igreja.
O amor entre os cônjuges é uma das realizações do amor que une a
Igreja, de tal modo que podemos dizer que o sacramento faz do matri-
mónio uma Igreja doméstica, dentro da casa.  Dito de outra forma:
o matrimónio é uma Igreja “em ponto pequeno”, em miniatura, na
medida em que no amor da comunidade de vida conjugal e familiar se
realiza o mistério de comunhão de Cristo e o mistério de comunhão que
configura a Igreja de Cristo. Por isso é a Igreja doméstica, a célula base
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da Igreja. Ou então: é por natureza uma comunidade eclesial de base,
que faz parte depois da grande Igreja naturalmente.

Portanto “o amor entre os cônjuges é uma das realizações que
une a Igreja: dá forma à Igreja e é sustentado por ela” (K. Rahner). Não
existiria Igreja concreta se não existisse também o matrimónio.

O matrimónio dá forma à Igreja. É um momento privilegiado de
manifestação e da edificação da Igreja de Cristo: enquanto comunhão,
enquanto testemunho, enquanto diaconia e enquanto liturgia:

Comunhão – Na própria comunhão de pessoas, marido e espo-
sa, pais filhos, entre si.

Testemunho – Testemunho de fé e de amor e de esperança que
são uns para os outros.

Diaconia – Comunhão de serviço ao mundo e à vida. A fe-
cundidade matrimonial é criadora de relação, de amor, de vida, de
progresso, de cultura. Não se reduz só à fecundidade biológica. É
toda ela um serviço à sociedade, ao mundo, à história, à vida.

Liturgia – Enquanto comunidade o matrimónio é chamado a
ser uma comunidade de oração, à semelhança da própria Igreja.

Por outro lado o matrimónio é sustentado pela Igreja. A Igreja
entra aqui não tanto como uma instância jurídico-canónica, mas como
comunidade que sustenta o matrimónio através do acolhimento, da
ajuda, da presença, da solicitude pela animação dos casais, pela
educação dos filhos, pela harmonia, pela presença no mundo da reali-
dade matrimonial.

4. ESTRUTURA DO AMOR MATRIMONIAL

Finalmente esta aliança tem uma estrutura, um conjunto de ele-
mentos permanentes que identificam este amor de aliança, e que não
são ao sabor e capricho de cada matrimónio.

Dissemos que o amor recíproco com que cada um se dá ao outro
é o centro e o princípio fundador e animador e a finalidade intrínseca
do matrimónio.  E é daí que derivam todos estes elementos que confi-
guram o projecto cristão do matrimónio.

Um amor total e incondicional supõe a aceitação do outro, da
totalidade da sua pessoa e da sua vida, e não se aceita o outro só pelo
aspecto da beleza nem das capacidades. E por isso exige uma comuni-
dade total de vida. Daí a unidade do matrimónio.
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Depois é um amor generoso, faz parte do amor comunicar-se. O
matrimónio não é uma ilha fechada, um egoísmo a dois, mas aberto aos
outros, ao mundo, à humanidade, à sua história de tal maneira que um
bom matrimónio conserva sempre as portas abertas para os amigos,
para outras formas de relações humanas e sobretudo para o serviço à
vida. Daí a fecundidade do matrimónio.

E é um amor fiel. Só há amor verdadeiro e total quando é incon-
dicional, à partida. E a fidelidade é a forma em que se concretiza esta
aceitação incondicional do outro, de quem diz: “quero dar-te o meu
amor sem condições, quero receber o teu amor sem condições”. Só que
esta fidelidade não deve ser vista como um jugo, fardo, mas como a
expressão da liberdade, da doação total e ao mesmo tempo como a fide-
lidade libertadora, que liberta o amor dos caprichos, das vicissitudes de
cada momento. Porque se não há nada definitivo, então tudo pode ser
submetido a uma revisão, tudo perde a seriedade e se converte em inte-
resse medíocre.

5. O MATRIMÓNIO, SACRAMENTO DA FÉ

Do mesmo modo que os outros sacramentos, também o matri-
mónio é um sacramento da fé e daí só se possa celebrá-lo como sacra-
mento a partir da fé. Só pode ser vivido cristãmente na base da fé em
Cristo. Por isso o êxito feliz do matrimónio cristão não está garantido à
partida pelas simples convenções sociais, ou pelas normas legislativas
seja do Estado ou da Igreja, não obstante a sua importância.

O matrimónio cristão só tem êxito unicamente a partir da fé em
Cristo, uma fé viva que procura seguir a Cristo em todos os momentos,
nos altos e baixos, na tristeza e na alegria, na saúde, na dor e na espe-
rança.

Já o Ritual afirma isso: “Casar-se perante a Igreja ou no Senhor é
uma autêntica confissão de fé perante a comunidade reunida, que exige
dos noivos uma maturidade da própria fé e que necessita de uma
adequada catequese”.

Portanto não existe matrimónio válido como sacramento sem um
mínimo de fé em Cristo. Mas a nós não é lícito contentar-nos com o
mínimo. Devemos tender para o ideal. Por isso é necessário também
uma pastoral do sacramento, que seja evangelizadora, em ordem a criar
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atitudes de conversão a Cristo e ao Evangelho. Longe de ser uma
exigência de novas formas, deve ser acompanhada sobretudo de
uma oferta maior de meios, de catequese bem apresentada, bem reali-
zada.

Concluindo: “O matrimónio que se vive cristãmente é uma con-
cretização da vida cristã a partir da fé. Por isso, a exercitação na fé é o
melhor serviço, o conteúdo próprio, o pressuposto e o objectivo de toda
a pastoral matrimonial razoável” (W. Kasper), em ordem a um êxito
feliz de todos os matrimónios.

ANTÓNIO DOS SANTOS MARTO



A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO
NA BÍBLIA E NA HISTÓRIA DA IGREJA

1. A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO JUDAICO

O matrimónio judaico é celebrado em qualquer lugar desde que
seja um local digno: na sinagoga, na sala do banquete, ou ao ar livre.
Pode ser celebrado em qualquer dia, incluído o domingo, com excepção
dos sábados e dias de festa durante as três semanas de luto entre o dia
que recorda o acontecimento em que os Babilónios derrubaram a muralha
de Jerusalém, no ano 586 A.C. (17 Tammûz) e o dia que relembra as
duas destruições do Templo (9 Ab), bem como no período entre a Páscoa e
o Pentecostes, com excepção do trigésimo terceiro dia. Segundo um
costume muito difuso, uma pessoa enlutada pelos seus parentes não se
casa durante esse ano de luto. Há, no entanto, excepções a este costume.1

O ritual do matrimónio judaico obedece ao seguinte esquema: o
noivo, acompanhado de testemunhas, faz o contrato de matrimónio que
é um acto jurídico de aceitação das obrigações. Este contrato é assinado
pelas testemunhas e, em Israel, também pelos noivos. Seguidamente, o
noivo é conduzido ao encontro da noiva. É descido um véu sobre a face
da noiva e recitada ou cantada a bênção do Génesis, pronunciada sobre
Rebeca.2 De seguida, o noivo é conduzido sob o baldaquino nupcial,
levado pelo seu pai e o pai da sua noiva, ou por amigos seus, caso os
pais já tenham morrido. O mesmo ritual é feito com a noiva, conduzida

1 Cf. HRUBY, KURT, “Symboles et textes de la célébration du mariage judaique” in
Aa.Vv. La celebrazione cristiana del Matrimonio. Simboli e testi. Atti del II Congresso
Internazionale di Liturgia (Roma, 27-31 Maggio 1985), a cura di Giustino Farnedi. Analecta
Liturgica 11 (Studia Anselmiana, 93), Edizioni Abbazia S. Paolo, Roma, 1986, 15-28.

2 “Ó nossa irmã: possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades! E possua a tua
posteridade a porta dos seus inimigos!” (Gen 24, 60).
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por sua mãe e pela do seu noivo. Ambos se voltam em direcção a Israel
(ou se estão em Israel, na direcção de Jerusalém, ou, se estão em Jeru-
salém, na direcção do Templo). Em certos grupos judaicos da Europa
oriental a tradição manda que a noiva rode sete vezes à volta do noivo
e, no fim, tome lugar à direita do futuro marido.

É neste momento que começa a cerimónia nupcial, iniciada,
normalmente, por um sermão feito pelo rabino.  Na maior parte dos
casos, é um rabino que preside ao matrimónio, sobretudo nos países
onde o matrimónio religioso é também reconhecido no plano civil.
De resto, qualquer homem, considerado idóneo e tendo suficiente
conhecimento da Torah, poderá oficiar o matrimónio. O presidente
recita a oração sobre o cálice e proclama a bênção do matrimónio. Após
a bênção, oferece aos noivos o cálice que eles bebem. Procede-se,
então, ao rito matrimonial propriamente dito. O noivo coloca a aliança
na mão direita da noiva, pronunciando as palavras rituais. Depois, o
rabino ou alguém que os noivos queiram honrar, procede à leitura do
contrato matrimonial, documento redigido em aramaico. Muitas vezes
esta leitura é seguida de um resumo na língua moderna.

A segunda parte deste ritual começa de novo por uma bênção
sobre o cálice, sendo esta a primeira das sete bênçãos nupciais. No
final da recitação, é apresentado aos novos esposos o cálice.3 Depois,
os esposos são conduzidos a um local à parte e deixados sós durante um
breve instante. A cerimónia do matrimónio é seguida de um banquete
de carácter religioso. Antes de se dar graças, é recitada uma poesia
litúrgica. Depois, são proclamadas as bênçãos nupciais, e isto durante
os sete dias que seguem a cerimónia do matrimónio.

2. OS RITOS HEBRAICOS DOS ESPONSAIS

E DAS BÊNÇÃOS DAS NÚPCIAS

Os dados históricos do Antigo Testamento permitem-nos distinguir
dois tempos separados: o dos esponsais e o das núpcias propriamente
ditas, acto este com que começava a vida conjugal. Os esponsais poderiam

3 Na maior parte das comunidades, o esposo parte um copo com o pé direito.
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ser executados por qualquer intermediário, enquanto as núpcias, reali-
zadas mais tarde, celebravam-se no momento em que a jovem esposa
era levada para casa do marido e por ele acolhida.

O primeiro e mais antigo exemplo de esponsais é o de Isaac, filho
de Abraão, com Rebeca. O encargo foi dado ao mais antigo dos servos
do Patriarca Abraão, o qual, depois do juramento, encetou viagem e
rezou ao Senhor para abençoar a sua missão. Encontrou Rebeca entre
os parentes do seu senhor e reconheceu-a quando ela lhe ofereceu água
do poço para o dessedentar a ele e aos seus camelos. Seguiram-se as
negociações com os parentes, o acordo, os presentes, a ceia da família
e, por fim, a partida, depois de ter recebido a bênção dos progenitores
de Rebeca.4 No mesmo capítulo se narra a chegada de Rebeca, guiada
pelo servo de Abraão, ao poço de Lacai-Roi e o encontro com Isaac.
Nesse momento, dá-se a entrada da jovem na tenda de Isaac. A narração
conclui: “Isaac tomou Rebeca como mulher e amou-a” (Gen 24, 67).
Esta segunda fase, a das núpcias, é simplificada no texto bíblico. No
livro de Tobias (capítulos 7-13), temos os esponsais de Tobias e Sara.
Fez-se a primeira ceia, a dos esponsais, e as núpcias duraram catorze
dias, ou seja, o dobro do habitual. Desde os esponsais, a jovem perten-
cia ao seu esposo, que se tornava o seu patrão. Todavia, não podiam
ainda ter relações conjugais. Esta situação é indirectamente testemu-
nhada pela Virgem Maria.

A liturgia hebraica do matrimónio, contada no livro de Tobias,
não sublinha apenas os dois momentos significativos dos esponsais e
das núpcias, mas ilustra também a natureza sagrada da união entre o
homem e a mulher e ainda o seu significado no enquadramento da
Criação e da Aliança. Com os esponsais entra-se no estado de mulher
desposada.5  Trata-se de um ritual constituído por um pacto,6 seguido
de uma bênção e do rito da entrega do anel. A bênção reclama o dom do
preceito de santidade.7  Com o rito do anel dado pelo esposo, a esposa
torna-se consagrada a ele, isto é, reservada: nenhum outro a poderá ter
como mulher. Não poderá, no entanto, unir-se a ela, antes do segundo
rito, o das núpcias.

4 Cf. Gen 24, 59-60.
5 Cf. Mt 1, 18 e Lc 1, 27; 2, 5, sobre a Virgem Maria.
6 “Tomou, em seguida, o papel e redigiram o acto do matrimónio” (Tob 7, 16).
7 Cf. Lev 18.
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As núpcias têm, na sua liturgia, sete bênçãos. Este ritual realiza-se
quando a esposa é transferida para a casa do esposo. Além da taça de
vinho, é requerida a presença do baldaquino, sob o qual se colocam os
esposos que estão de pé. O rabino recita sobre eles as sete bênçãos que
têm um sentido anamnético, presente e escatológico. Destas bênçãos
resulta que a liturgia matrimonial hebraica é uma comemoração da
criação do universo e da criação do homem à imagem e semelhança de
Deus e da mulher para ser um “edifício” perene (é este o sentido das
três primeiras bênçãos), uma actualização da alegria dada por Deus, no
dia das núpcias, como no início do paraíso (disso se fazem eco a 5ª e 6ª
bênçãos) e uma realidade sagrada com perspectiva escatológica e
epiclética: Jerusalém, a estéril, alegra-se pelo regresso dos seus filhos
e o grito dos novos esposos têm o significado da restauração (são a 4ª e
a 7ª bênçãos).

O matrimónio era um acto privado, interessando principalmente
as duas famílias. O futuro genro deveria dar ao pai da noiva uma soma
de dinheiro, fixada por este.8  À parte disso, o noivo oferecia ainda pre-
sentes à noiva e à família desta.9  O aspecto arcaico da “compra” da
noiva pelo noivo sofreu alterações e veio terminar na aliança, tida
como objecto de valor.  A aliança não deveria ser ornada de pedra pre-
ciosa para que a noiva não fosse enganada quanto ao seu valor, o que
acarretaria a invalidade do matrimónio. Sendo a noiva ao mesmo tempo
sujeito e objecto do acto jurídico, os esponsais seriam inválidos sem o
seu consentimento. No momento da união, os esposos deveriam ser
maiores: o rapaz ter treze anos e um dia e a rapariga ter doze anos e um
dia.

Pelos esponsais, a noiva acede juridicamente ao estatuto de mu-
lher casada,10 embora este acto não dê direito aos esposos às relações
conjugais. A jovem esposa permanece ainda um certo tempo na casa de
seu pai. Passado esse tempo, a jovem é conduzida em procissão à casa
de seu marido. Nesta cerimónia participavam habitualmente os amigos
dos esposos que aclamavam a jovem mulher durante o percurso e aos
quais era oferecida, em seguida, uma refeição. Uma vez na casa do

8 “Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes isto
eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher” (Gen 34, 12).

9 “Tomando, em seguida, objectos de prata, objectos de ouro e vestidos, ofereceu-os
como presente a Rebeca” (Gen 24, 53).

10 Cf. Deut 22, 24.
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marido, a esposa era introduzida no quarto nupcial.11  Do ponto de vista
do direito rabínico, a introdução da jovem esposa no quarto nupcial
constitui a cerimónia final do matrimónio. É a partir deste momento
que os jovens esposos têm direito às relações matrimoniais e o marido
contrai a obrigação de sustentar a esposa. É na Idade Média que se
juntam as duas cerimónias numa só, porque se renunciou ao costume de
casar filhos menores e de os deixar muito tempo em casa dos pais.

3. O MATRIMÓNIO CRISTÃO

3.1 - Do século I ao século IV

Os cristãos conheceram e praticaram os ritos da sociedade do seu
tempo. Será que acrescentaram alguns ritos ou orações particulares?
Não é fácil dar uma resposta segura. Alguns textos, como a Carta a
Diogneto, mostram que os cristãos seguiam os usos comuns a todos. E
no Novo Testamento encontramos traços disto mesmo. É a esposa que
espera entrar em casa do marido,12 é o banquete nupcial,13 é o cortejo
para a casa do esposo, à noite, com candeias acesas.14

Jesus Cristo não estabeleceu nenhuma liturgia para o rito do ma-
trimónio e não encontramos dela qualquer indício nem nos Sinópticos
nem em S. João. É verdade que S. Paulo recomenda o desposar-se “in
Domino”, mas a fórmula, de si, não contém qualquer aceno litúrgico ou
sacramental. É normal que os cristãos da Palestina continuassem a usar
os costumes judaicos; também, os judeus da diáspora. Sobretudo em
Corinto e Éfeso, mas também em toda a Grécia, os cristãos seguiriam
os ritos segundo o costume da época, isto é, os esponsais e a celebração
das núpcias. Importava evitar unicamente tudo quanto não fosse com-
patível com a fé e a exigência moral do cristianismo.

11 Cf. Salmo 19, 6; o baldaquino actual pretende significar esse tálamo.
12 Cf. 2 Cor 11, 2; Ap 21, 2; 22, 17.
13 Cf. Mt 22, 2; Ap 19, 7-9.
14 Cf. Mt 25, 1.
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No paganismo greco-romano a festa nupcial era desacreditada
pelos divertimentos e cânticos lascivos, contra os quais, bispos, como
S. João Crisóstomo, levantaram a voz.  Alguns usos romanos eram
condenáveis: tomar como esposas raparigas impúberes, com o perigo
de morte precoce, depois de um ano ou dois de matrimónio, o uso de
produtos contraceptivos, bebidas para a esterilidade e substâncias
abortivas. Em Roma, no entanto, era mais fácil expurgar o matrimónio
de alguns sinais pagãos porque os ritos da “confarreatio”15  e da
“coemptio”,16  previstos com sacrifícios pagãos, eram cada vez mais
raramente usados e reservados a uma família.17

Para compreender as modificações litúrgicas introduzidas pelo
Cristianismo, ocorre referirmo-nos, em síntese, às celebrações romanas
do matrimónio pagão. Nas descrições existentes há diferenças sobre os
locais onde se realizavam o sacrifício e a prece de augúrio. A esposa
tinha a cabeça coberta de flores e de um véu cor-de-laranja. Depois de
se ter subscrito as “tábuas nupciais”, isto é, o contrato, e emitido o
mútuo consentimento diante das testemunhas, uma mulher, a
“pronuba”,18 juntava as mãos dos dois esposos entrelaçando-as uma na
outra: era o momento mais solene. Depois fazia-se o rito da
“confarreatio”. Depois do banquete nupcial, à noite, a esposa era
acompanhada a casa do marido:  a “pronuba” dirigia uma oração à
deusa pela esposa sobre o leito nupcial.

Os cristãos foram introduzindo mudanças importantes na sua
liturgia matrimonial. A “pronuba” foi substituída por uma pessoa da
Igreja: bispo, presbítero, diácono, a quem competia unir as mãos dos
esposos e pronunciar a bênção. A bênção significava, mais do que outra
coisa, a ajuda de Deus necessária à futura mãe.  O rito do véu manteve-se.
A primeira atestação de uma missa de matrimónio surge dos tempos
do papa Sisto III (432-440) no livro anónimo “Praedestinatus”.  Os
primeiros textos litúrgicos surgem nos Sacramentários.

15  A “confarreatio” era uma forma solene de casamento com a oferta de pão, na presen-
ça de dez testemunhas.

16 A “coemptio” era uma forma de casamento em que havia uma espécie de compra da
mulher feita pelo marido.

17 Cf. Aa.Vv., I Sacramenti, teologia e storia della celebrazione (a cura del Pontificio
Istituto liturgico S. Anselmo), Marietti, Genova, 1986, no artigo “Il matrimonio cristiano” (a
cura di A. Nocent), 305-321, 347-355.

18 A “pronuba” é aquela que preside ao casamento.
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3.2 - Do séc. IV ao séc. X

No século IV, aparecem os primeiros sinais de uma liturgia cristã
do matrimónio, mas realizada na casa da esposa, prática essa que se
manteve até aos finais do século XI, quando a liturgia do matrimónio
passa a desenrolar-se diante da Igreja. Depois da paz de Constantino,
a liturgia do matrimónio, mesmo retendo uma boa parte dos usos
correntes, oferece-nos diversos elementos caracterizados, em Roma e
Milão, pela “velatio nuptialis” e na Gália, na Espanha e nos Países
célticos, pela “benedictio in thalamo”. O matrimónio compreende os
esponsais e as núpcias. No cemitério de Commodilla, em Roma, há
uma inscrição funerária do ano 390, de uma mulher falecida aos 25
anos. A inscrição diz que a mulher passou sete anos como “esposa” e
viveu sete anos e oito meses no matrimónio. Isto significa que a mulher
teria celebrado os esponsais na idade dos onze anos e permaneceu
esposa durante sete anos (dos onze aos dezoito).

A “dexterarum coniunctio” é representada num sarcófago do ano
382 na Villa Albani, em Roma. Vêem-se dois esposos que apertam a
mão direita e por detrás deles não aparece nenhuma divindade, mas
Cristo. O marido tem na sua mão esquerda o documento do dote e diante
dos dois esposos encontra-se um evangeliário aberto. Nesta época,
continua a celebrar-se o rito do anel dado à noiva e o beijo dos noivos.
Não se nota a presença do bispo ou do sacerdote em nenhum destes
ritos. A entrega da jovem ao marido é um gesto realizado pelo pai da
esposa. O pretendente paga um direito em dinheiro à família da esposa
e este acto é público. No final, redige-se um documento. A conclusão
do matrimónio é seguida de um cortejo que conduz a esposa à casa do
marido.

A maioria dos liturgistas não é concorde quanto à existência de
uma bênção particular nupcial, antes da paz constantiniana, portanto
até aos inícios do século IV. Os formulários da bênção nupcial e dos
ritos litúrgicos são-nos referidos, mais tarde, por três sacramentários: o
Veronense, o Gelasiano e o Gregoriano.

No Sacramentário Veronense, a bênção, integrada na Eucaristia,
é reservada ao ministério sacerdotal. Trata-se de uma oração consagrada
inteiramente à esposa e o seu ponto de partida é o Génesis e a criação
da mulher a partir dos ossos de Adão. Os dois formam uma só carne.
São citados exemplos de castidade e de fidelidade de santas mulheres
da Escritura. Reza-se para que se realizem na esposa as virtudes do
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pudor, da sabedoria necessária à sua união feliz e suplica-se, também,
pela sua fecundidade. No Sacramentário Gelasiano, as novidades são
uma bênção sobre os dois esposos e uma oração particular para o trigé-
simo dia das núpcias e para o primeiro aniversário do matrimónio. No
Sacramentário Gregoriano a bênção da esposa é colocada, tal como no
Sacramentário Gelasiano, entre o Pater noster e o Pax Domini. Estes
ritos estão na base de todos os rituais até aos nossos dias.

A Gália e os países célticos conheceram sobretudo a bênção
conferida pelo sacerdote na câmara nupcial. S. Cesário de Arles não
mais fez dar a bênção nupcial na câmara nupcial, mas na basílica. Na
Espanha, no século IV, é já uso fazer abençoar o matrimónio pelo
sacerdote. As bênçãos são fortemente inspiradas na Bíblia. Nas orações
da liturgia são recordados os textos fundamentais que conferem ao
matrimónio cristão a sua especificidade. No Ocidente e no período da
Idade média, há um conjunto interessante de símbolos e ritos que pre-
valecem na maioria dos países da Europa e perdurarão vários séculos.

O grande gesto tradicional é a junção das mãos direitas signifi-
cando a partida da jovem da sua família e a sua entrega a um jovem que
se torna seu esposo. É um gesto enraizado nos mais antigos costumes
judaicos e pagãos. É mencionado no Livro de Tobias 19  e figura nos
monumentos da literatura e da escultura pagãs e cristãs. Originaria-
mente, este gesto exprime a entrega, pelo pai, da sua filha ao jovem que
lhe pede a mão. No século XIII, em França, o pai é substituído pelo
sacerdote. As palavras que acompanham este gesto dizem claramente
do seu significado: “dou-ta; entrego-te N. como esposa”.  No casa-
mento, este gesto significa o consentimento mútuo e a promessa de
fidelidade recíproca. A participação da Igreja neste gesto caracteri-
zou-se em várias regiões pela estola do sacerdote em forma de cruz
sobre as mãos dos jovens esposos ou enrolando sobre as mãos deles.
As palavras então proferidas não são senão palavras de bênção. É
somente nos séculos XV e XVI que, na Normandia e na Itália, a palavra
do padre toma o tom de uma fórmula sacramental.20

O gesto simbólico mais antigo a seguir à junção das mãos é o
estender o véu sobre os esposos, mencionado já por Paulino de Nola,

19 “E tomando a mão direita de sua filha, pô-la na de Tobias” (Tob 7, 15).
20 Cf. MOLIN, JEAN-BAPTISTE, “Symboles, rites et textes du mariage au moyen âge

latin” in Aa.Vv. La celebrazione cristiana del matrimonio... op. cit., 107-127.
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no ano 430. O ritual deste gesto aparece diversificado nas várias
regiões e com orações também diversas. Assim, no norte da França, na
Inglaterra, na Irlanda, na Dinamarca, duas ou quatro pessoas estendem
sobre os esposos um grande véu. Em certas regiões da Espanha, o facto
de se estender o véu sobre a cabeça da esposa e, simultaneamente,
sobre os ombros do marido daria ocasião a Santo Isidoro de Sevilha de
interpretá-lo como sinal da submissão que a esposa devia ao marido.
Não é difícil fazer a ligação do véu com o baldaquino dos tempos bíblicos
judaicos. O anel é um dos símbolos que mais durabilidade alcançou.
Em França, até ao fim do século XIX, era um só anel, o da esposa. Já
Hincmar de Reims via no anel de casamento um sinal de mútuo amor e
fidelidade. Outro gesto simbólico enraizado na antiguidade é a carta
nupcial, vigorando, por exemplo, em Lyon, até ao século XVIII. Monu-
mentos antigos e miniaturas medievais representam muitas vezes os
esposos, durante a junção da mão direita, segurando na mão esquerda a
carta nupcial enrolada.

As leis romanas do Baixo-Império, as legislações dos Visigodos
dos séculos VI e VII, as falsas Decretais do século IX, passadas para
leis canónicas nos séculos X e XI, prescreviam um dote do marido em
favor da mulher que ele desposava, garantindo-lhe a subsistência no
caso de viuvez. O símbolo dos treze dinheiros, usado entre os Francos,
era o preço da transferência da tutela, uma espécie de compensação
simbólica pelo dom que aquela família havia feito do que de mais pre-
cioso tinha, uma das suas filhas. No século XII, ao mesmo tempo que o
esposo fazia ler a carta nupcial assegurando o dote da esposa, deveria
traduzir isso mesmo no símbolo dos treze dinheiros.

Entre os ritos antigos é de se mencionar o beijo nupcial na
liturgia. S. Gregório de Tours fala deste gesto. No cerimonial do
matrimónio, o ritual de Avinhão do século XIV indica o beijo nupcial,
antes da comunhão, no momento do tradicional ósculo da paz, como
sinal de aliança e de confirmação. Em muitas localidades, no século
XVI, havia, depois da cerimónia na Igreja, um repasto simbólico na
casa dos esposos: o rito do pão e do vinho partilhados. Algumas
orações desse rito faziam alusão à multiplicação dos pães e às núpcias
de Canã. A partilha era explicada como significando o amor conjugal e
a ajuda mútua que os esposos deviam entre si.

A inauguração da vida do lar pela refeição em comum terminava
com a entrada dos esposos no quarto nupcial.  A consumação do
matrimónio constituía, para numerosos povos, a autêntica realização
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do matrimónio com todos os seus efeitos jurídicos. O sentido deste
símbolo era expresso por orações e por gestos: evocava-se a história de
Tobias e de Sara e pedia-se a protecção dos santos anjos contra os espí-
ritos do mal. Os gestos eram sempre o incenso e a aspersão de água
benta.

4. O RITO BIZANTINO DA COROAÇÃO DOS ESPOSOS

No rito bizantino, a bênção dos esposos era realizada no nártex e
a coroação dentro do templo. A parte anamnética fazia reviver a Cria-
ção do mundo, do homem e da instituição matrimonial, em chave salví-
fica. Há uma semelhança com a oração de bênção recitada na festa nup-
cial hebraica.21  A imposição das coroas sobre a cabeça dos esposos faz-
se no fim das três orações sacerdotais e antes das leituras bíblicas. Es-
tas coroas são derivadas das que em ambiente não cristão serviam para
coroar reis, imperadores, vencedores de batalhas, de competições des-
portivas e virgens que as usavam em certas procissões ou festas religi-
osas. Premiavam a coragem, a força ou o domínio nos homens e a bele-
za e a pureza virginal nas mulheres. As coroas exprimem a honra e a
glória de quem as traz, bem como sentimentos de admiração, de reco-
nhecimento, de homenagem da parte de quem as confere. As coroas
actualmente são de flores de laranjeira entrelaçadas, naturais ou artifi-
ciais, podendo ser conservadas em casa, depois do rito.

A coroação é acompanhada de uma fórmula: “o servo de Deus
recebe como coroa a serva de Deus N. em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo”. Repete-se a mesma fórmula para o esposo. A fórmula
da coroação é indirecta, construída como a fórmula baptismal, pondo
voluntariamente na sombra o ministro coroante, para sublinhar a
iniciativa da graça divina. Seguidamente à coroação, o sacerdote
abençoa os esposos cantando, por três vezes, o versículo “Senhor,
nosso Deus, coroa-os de glória e de honra”, numa referência directa
à passagem da carta aos Hebreus.22  A terceira oração da coroação

21 Cf. GELSI, DANIELE, “Punti di riflessione suul’ufficio bizantino per la
“incoronazione” degli sposi” in Aa.Vv., La Celebrazione del Matrimonio cristiano... op. cit.,
283-306.

22 “Por pouco tempo o colocaste inferior aos Anjos; de glória e de honra o coroaste”
(Heb 2, 7).
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(“reune-os na concórdia, coroa-os no amor e une-os numa só carne”),
está carregada do significado da aliança realizada em Cristo e mostra
como o amor não é uma realidade conseguida mas um fim a aperfeiçoar
no curso de toda a vida com a ajuda da graça que vem do Alto.

Depois do canto da perícopa evangélica das núpcias de Canã e as
intercessões litânicas concluídas com uma oração escutada com a cabeça
inclinada, o sacerdote abençoa um cálice com vinho, sinal duplo de
alegria festiva e da vida comum dos esposos.  Vinho abençoado não
significa vinho consagrado e portanto este rito não significa neces-
sariamente a comunhão eucarística dos esposos. Seguidamente, o
cerimonial das três voltas que o sacerdote dá em redor da mesa que tem
o evangeliário, o cálice comum e a santa cruz, dando a mão aos
esposos, é conhecido como “dança ritual”. Só aparece no século
XIV. A tradição bizantina assinala uma grande variedade de cânticos
neste momento.  Com este rito, os esposos, coroados, iniciam os
primeiros passos do seu caminho comum.

5. A SACRAMENTALIDADE DO MATRIMÓNIO

Os elementos herdados do primeiro milénio do Cristianismo dei-
xaram na obscuridade a natureza do matrimónio, as formas requeridas
para a sua legitimidade e os elementos constitutivos da sua estrutura.

Entre o século VI e o século IX, para a legitimidade do matrimónio
eram requeridas, para além da liberdade e da igualdade dos esposos,
várias formas. Roma praticava o uso do dote, pago pela mulher ou seu
pai. Segundo a tradição germânica o dote era requerido ao marido. Era
necessário o consentimento daqueles que tinham autoridade sobre a
mulher e a presença das “paraninfas”. Era necessária a bênção do
sacerdote, o que poderia constituir um indício de sacramentalidade.
Ficava, no entanto, uma questão pertinente: na própria celebração do
matrimónio, qual era o momento decisivo? Qual era o valor dos espon-
sais, cuja importância era concebida diversamente no direito romano,
nas tradições germânicas e francas e na tradição semítica transportada
com a revelação para a teologia dos Padres da Igreja? O elemento cons-
titutivo do matrimónio era o mútuo consentimento, conforme a prá-
xis jurídica romana, ou a consumação, introduzida numa data in-
certa na Carta 107 do Papa Leão Magno ao Bispo Rusticus? Com
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tantos pontos obscuros sobre a identidade do matrimónio, não se podia
ainda falar da sua sacramentalidade.23

No século IX (ano 866), há uma intervenção clarificadora do
papa Nicolau I, na sua resposta aos quesitos dos Búlgaros.24  As cir-
cunstâncias que formam o contexto do documento conferem-lhe um
valor universal. Na Europa oriental, os Búlgaros, evangelizados pelos
bizantinos, são coagidos a aceitar o uso da bênção sacerdotal, sob pena
de pecado. Perguntam, então, ao Papa se isso era mesmo necessário. O
texto do Papa, antes de responder à pergunta, descreve os costumes em
uso em Roma: primeiro, para os esponsais, são mencionados o acordo
recíproco, o anel e o dote prometido com contrato escrito. Depois, refe-
re-se aos ritos, também em uso em Roma, do matrimónio propriamente
dito: os esposos apresentam-se na Igreja com os dons que oferecerão
pelas mãos do sacerdote; são mencionados o “véu celeste”, a bênção, e,
ao sair da Igreja, as coroas que os esposos levam na cabeça. O Papa
volta, por fim, à questão, respondendo: “Nós não afirmamos que seja
pecado se estas solenidades não fizerem todas parte do pacto conjugal
como os Gregos pretendem”. Eis as razões do Papa Nicolau I: a grande
miséria em que muitos vivem impede-os de sustentar a despesa de tan-
tas solenidades. É suficiente o mútuo consentimento dos esposos, por-
que, acrescenta, esta práxis é conforme às leis recolhidas no Digesto do
Imperador Justiniano, e em uso tanto em Bizâncio como em Roma.
Sem o mútuo consentimento, as outras condições (solenidades públicas
e bênção do sacerdote) seriam ineficazes; portanto, o consentimento é
condição “sine qua non”. No entanto, a estes argumentos do Papa Nico-
lau I faltou a fundamentação teológica.

Ambiguidades pastorais-canónicas acumulam-se nos séculos X e
XI. No século XI, há uma mudança do lugar do consentimento: da casa
paterna para a Igreja. Os diversos títulos dos manuscritos para a cele-
bração do matrimónio denotam incerteza teológica e jurídica sobre o
elemento constitutivo do matrimónio e a sua sacramentalidade. Não se
podia esperar a clarificação de tais problemas enquanto não fosse reco-
nhecida a competência exclusiva da Igreja sobre esta matéria.

23 Cf. LIGIER, LOUIS, Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali. Città Nuova
Editrice, Roma, 1988, 49-54, 73-83.

24 Cf. ”Ad consulta vestra”, resposta do Papa, em 13.11.866, ao príncipe Bogoris da
Bulgária, que com o seu povo tinha acolhido a fé cristã (Denz. 643).
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A clarificação a propósito do consentimento, como causa do
matrimónio, bem como a clarificação do próprio matrimónio, teve a
utilidade de distinguir matrimónio de esponsais. Os esponsais eram
uma promessa que poderia ser corrigida. Por sua vez, o consentimento
matrimonial era uma afirmação imutável. É, então, que os teólogos e
canonistas da Escola de Paris defendem que o consentimento é a causa
eficiente do matrimónio, enquanto os teólogos e canonistas da Escola
de Bolonha defendem que o efeito do consentimento não é pleno senão
depois da consumação do matrimónio. Continua, no entanto, a questão
em aberto: em que consiste a sacramentalidade do matrimónio e o que é
que a constitui?

O termo “sacramento” parece ter sido aplicado ao matrimónio,
pela primeira vez, no Sínodo de Chartres, por Ildeberto de Lavardin, no
ano 1124. Donde provinha a sacramentalidade: do juramento ou da
bênção? As primeiras intervenções do Magistério da Igreja encontram-se
em 1184, no Concílio de Verona, sob o Papa Lúcio III que coloca o
matrimónio entre os sacramentos da Igreja Romana25 . No ano 1439, no
Concílio de Florença, sob o Papa Eugénio IV, na Bula sobre a união
com os Armenos,26  o magistério da Igreja afirma a sacramentalidade
do matrimónio e sustenta que o mútuo consentimento dos esposos,
expresso oralmente, é a causa eficiente do sacramento.

O concílio de Trento, por sua vez, afirma e decreta: “se alguém
disser que o matrimónio não é verdadeira e propriamente um dos sete
sacramentos da Lei evangélica, instituído por Cristo Senhor, e que não
confere a graça, seja anátema”.27  O concílio de Trento, todavia, não
tocou a questão da teologia do matrimónio e da sua definição até aos
seus fins.

São os dados da teologia e do direito canónico que ajudam o
Magistério da Igreja às seguintes conclusões: A Igreja não aceitou que
a bênção, unida a outras condições, fosse considerada como obrigató-
ria para a legitimidade do matrimónio;  não foi aceite que a bênção
fosse “forma sacramental” do sacramento e, por isso, forma essencial
do matrimónio; não foi aceite que a bênção fosse parte essencial da
forma canónica, necessária, depois de Trento, para a validade.

25 Cf. Denz. 761.
26 Cf. Bula “Exsultate Deo” de 22.11.1439 (Denz. 1327).
27 Cf. Denz. 1801.
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A partir de Trento, a forma canónica é necessária para a validade,
mas a bênção não já que esta não pertence à substância do sacramento
e nem sequer a bênção é indício da sacramentalidade no matrimónio
entre baptizados. Depois do Vaticano II e antes da publicação do novo
Código de Direito canónico, alguns teólogos e canonistas latinos
auguraram que a Igreja latina desse mais relevo à forma litúrgica do
matrimónio para que fosse expresso o aspecto eclesial do sacramento.
Porém, a questão, mesmo tendo interesse ecuménico, não estava ainda
amadurecida para uma tomada de posição.

A doutrina pode compendiar-se em dois princípios:

1. O simples pacto matrimonial da Criação foi elevado a sa-
cramento. Cristo não inventou nenhum pacto matrimonial: aceitou o
pacto em uso, de tipo criatural e sócio-cultural, elevando-o à categoria
de sacramento.

2. A virtude santificadora deste pacto não provém de qualquer
novidade, porque não a tem, mas do efeito do Baptismo.  É o matrimónio
válido entre duas pessoas baptizadas que é sacramento. Durante muitos
séculos, nas regiões sem liturgia matrimonial, os matrimónios cristãos
não foram destituídos da dignidade sacramental. Entre baptizados é o
consentimento matrimonial o sinal sacramental enquanto o Baptismo
dos esposos é o que dá significado e virtude ao “sinal sacramental”.

ALFREDO SOARES



A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO
NO RITUAL DE PAULO VI

INTRODUÇÃO

Foi da minha família que recebi o costume de ir à missa todos os
domingos.  Quando comecei a entender alguma coisa do que lá se pas-
sava, uma das fórmulas que mais depressa se gravou na minha memória
infantil foi esta, que o senhor prior dizia três domingos seguidos, antes das
orações finais, voltado para o povo, com um papel nas mãos: “Querem
contrair o santo sacramento do matrimónio N. de tal (de tantos anos de
idade, solteiro, filho de... ), e N. de tal (de tantos anos idade, solteira,
filha de ... ). Se alguém conhecer algum impedimento que obste a este
sacramento, é obrigado, em consciência, a revelá-lo”.

Donde viria esse pormenor que hoje já quase ano se ouve?  Teria
existido sempre?

A liturgia do matrimónio dos cristãos, tem uma longa história.
Primeiro vou resumi-la.

Só depois falarei da celebração do matrimónio tal como a apre-
senta hoje o Ritual.

I.  O MATRIMÓNIO DOS CRISTÃOS EM FAMÍLIA (SÉC.  I - IV)

1. A Igreja fundada por Jesus na pessoa dos Apóstolos teve uma
história bem difícil nos três primeiros séculos.  Os mártires desse perí-
odo heróico são aos milhares, de todas as idades e situações.  Os res-
ponsáveis das comunidades (bispos, presbíteros e diáconos) e os fiéis
que exerciam algum ministério (acólitos, leitores) eram os mais procu-
rados nos períodos de perseguição.  Mas muitos foram também os fiéis
anónimos e os catecúmenos martirizados por causa da sua fé.  Era proi-
bido ser cristão.
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Como se casavam nesse tempo os discípulos de Cristo?  Casa-
vam-se como toda a gente.  E como se casava toda a gente?  De acordo
com as tradições da sua cultura, do seu país ou da sua região.  Os que
habitavam na Palestina, faziam-no como qualquer judeu desse tempo;
os de Roma, como qualquer romano; os da Grécia, como todos os gregos;
os da península hispânica, como os outros homens e mulheres seus
conterrâneos e contemporâneos.  Em cada terra seus usos.  A forma de
casar de um cristão e de um não cristão da mesma raça ou nacionalidade
era idêntica. As diferenças, se existiam, estavam na maneira de viver e
entender o casamento e não na forma de o celebrar.  Assim o diz um
autor antigo: “Os cristãos não se distinguem dos demais nem pela língua
nem pelos Costumes... Moram alguns em cidades gregas, outros em
cidades bárbaras, conforme a sorte de cada um.  Seguem os costumes
locais relativamente ao vestuário, à alimentação e ao restante estilo de
vida... Casam-se como toda a gente e como toda a gente têm filhos...
mas não os matam à nascença... nem se deitam no mesmo leito”. (Carta
a Diogneto, V).

II. O MATRIMÓNIO CRISTÃO,

ACTO FAMILIAR E LITÚRGICO (SÉC.  IV - IX)

2. Foi pela força da fé que os cristãos se mantiveram firmes no meio
de todas as perseguições e chegaram à liberdade religiosa que o império
romano lhes negava.  A pureza da doutrina e o exemplo das suas vidas
atraíam à fé muitos pagãos.  Tertuliano, um cristão e advogado culto do
século II, escreveu estas palavras memoráveis: «O sangue dos mártires
é semente de cristãos».

Entretanto, por todo o império romano, no Oriente e no Ocidente,
desde a Itália às Ilhas Britânicas ou à Península Ibérica, os noivos pagãos e
cristãos continuavam a unir-se em matrimónio em casa dos seus pais,
uma vez que o casamento era um acto exclusivamente familiar, cujo
momento principal consistia na entrega que o pai da noiva fazia da sua
filha ao noivo.  E assim continuou a ser até ao dia em que a Igreja
conheceu pela primeira vez um clima de paz e de liberdade.  Aconteceu
isso a partir do ano 313.  Só a partir de então começaram a surgir os
primeiros ritos do matrimónio dos cristãos, complementares dos que,
por toda a parte, eram seguidos por toda a gente.
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De facto, a partir da paz constantiniana, depois do casamento feito
em casa, os noivos cristãos começaram a ir também à igreja, onde o
sacerdote os cobria com um véu e lhes dava uma bênção, seguindo-se a
missa nupcial. Possuímos uma descrição elucidativa feita por S. Paulino
de Nola, no ano 403, dum casamento realizado numa cidade perto de
Roma.  Os noivos eram nem mais nem menos do que o filho do bispo de
Benevente e a filha do bispo de Cápua, duas dioceses italianas.  Depois
do casamento realizado em casa, segundo os costumes da época, o pai
do noivo conduziu os esposos até junto do altar da igreja, onde o pai da
noiva estendeu sobre ambos um véu e disse uma oração de bênção.

A seguir ao reconhecimento da liberdade religiosa dos cristãos,
também na Gália, na Península Ibérica e nas Ilhas Britânicas surgiram
novos costumes e tradições relativamente ao seu casamento.  Aí, porém,
em vez de os esposos irem à igreja receber a bênção de que falámos, era
o sacerdote que se deslocava a casa deles para invocar a bênção de
Deus sobre eles e para benzer o quarto nupcial.

Notemos, contudo, que a bênção litúrgica, fosse em que país fosse
era, nesses tempos, sempre facultativa para os leigos.  Só os clérigos
que se casavam estavam obrigados a recebê-la.

III. O MATRIMÓNIO DOS CRISTÃOS

TORNA-SE ACTO PÚBLICO (SÉC.  X )

3 . As mudanças acontecem hoje a uma velocidade estonteante.
Não era assim nos séculos passados.  Os critérios de vida eram outros.
Para os nossos avós, a estabilidade da vida e dos costumes eram mais
importantes do que as novidades da última hora.

Também assim era no que diz respeito aos ritos matrimoniais
cristãos.  Do século IV ao século IX, a evolução foi lenta e quase insig-
nificante.

Porém, no século X, dão-se duas mudanças significativas.  A pri-
meira diz respeito à publicidade do matrimónio.  Bispos, párocos e ca-
nonistas, para se oporem ao consentimento obtido pela força, ao rapto
de noivas e aos casamentos entre parentes próximos, começaram a exi-
gir que o matrimónio fosse precedido de um inquérito.  As “proclamas”
a que acima aludi, feitas na igreja, no meu tempo de criança, eram a
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forma simplificada desse inquérito medieval.  Por meio dele dava-se a
conhecer à comunidade a intenção que dois jovens cristãos tinham de
contrair matrimónio, O casamento, que sempre tivera carácter privado,
recebeu, deste modo, o seu primeiro elemento público.

Não tardou a surgir uma segunda mudança, que consistiu em tra-
zer o próprio casamento para a praça pública, ou melhor dizendo, para
o adro das igrejas.  Foi aí que, do lado de fora da igreja e antes da
celebração da missa, passaram a ter lugar os actos e gestos familiares
do matrimónio dos cristãos.  Diante do povo reunido no adro, o pai da
noiva entregava a sua filha ao noivo; estes, de mãos dadas, recebiam-se
mutuamente como marido e esposa; em seguida, o sacerdote benzia a
aliança que o marido entregava à esposa; e por fim, dava-lhes a bênção
nupcial.  Terminado o casamento, entrava-se na igreja e celebrava-se a
missa.  Esta forma de casamento medieval ficou conhecido pelo nome
de «casamento diante da igreja», isto é, diante da porta da igreja.

4. Tudo o que é novo começa por encontrar resistência.  Assim
aconteceu com o casamento diante da porta da igreja.  Muita gente se
lhe opôs.  Mas a pouco e pouco tais resistências foram desaparecendo,
e a partir do século XII, embora com diferenças de pormenor de país
para país e mesmo de paróquia para paróquia, a celebração acabou por
ser idêntica em toda a Europa.

Não estava porém ainda terminado o processo evolutivo do ma-
trimónio.  O século XIII iria trazer novas mudanças.  Nalgumas igrejas,
o pai da noiva não entregava a filha directamente ao noivo mas ao sa-
cerdote.  Travava--se então um diálogo entre o sacerdote, o pai da jo-
vem e os dois noivos.  Ao pai da noiva perguntava-lhe o pároco se
queria dar a filha como esposa a este rapaz.  Obtida resposta afirmati-
va, o sacerdote entregava a jovem ao noivo, pedia-lhes que juntassem
as mãos direitas e perguntava--lhes se queriam ser marido e mulher e
guardar fidelidade mútua.

Após a resposta afirmativa, nalguns lugares o sacerdote pronun-
ciava a fórmula “Eu vos uno em matrimónio”, fórmula essa que acabou
por tomar-se comum em toda a parte.  Seguia-se a bênção do anel da
esposa, que o marido lhe colocava no dedo anelar, e a bênção nupcial
dos esposos.  Por fim entrava-se na igreja e celebrava-se a missa.  Não
é difícil concluir que continuava a tratar-se do «casamento diante da
porta da igreja» com algumas pequenas variantes.
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IV. O MATRIMÓNIO

A PARTIR DO CONCÍLIO DE TRENTO (SÉC.  XVI)

5. Embora a Igreja procurasse que todos os casamentos se realizassem
publicamente, nem sempre assim acontecia.  Continuou a haver quem o
fizesse de modo clandestino, quer para dissimular impedimentos de
consanguinidade, quer para voltar a casar com outra pessoa depois de
desfeito um primeiro casamento.

O Concílio de Trento no século XVI, tornou absolutamente obri-
gatório para todos os cristãos, sob pena de nulidade, a forma canónica
do casamento, ou seja a sua realização diante do pároco próprio dos
noivos, não já fora da igreja mas dentro dela e junto do altar, embora
sempre antes da missa, ritos que se mantiveram praticamente inalterá-
veis até à reforma do Concílio Vaticano II, salvo em pormenores sem
relevância

6. O novo rito do matrimónio cristão, a seguir ao Concílio de Trento,
tinha esta estrutura: os pais ou os parentes mais chegados acompanhavam
os noivos até junto do altar, onde tinha lugar o matrimónio, na presença
de, pelo menos, duas testemunhas.  O sacerdote, que era o pároco ou
alguém por ele indicado, fazia três perguntas, primeiro ao noivo e logo
a seguir à noiva, para saber  a) se iam casar com inteira liberdade, b) se
estavam dispostos a ser fiéis um ao outro c) e se tomavam o compro-
misso de educar cristãmente os filhos. Obtidas as respostas, o sacerdote
convidava-os a unir as mãos direitas, que cobria com a ponta da estola,
e perguntava primeiro ao noivo e depois à noiva, se queriam receber-se
por legítimos esposos, em conformidade com as leis da Santa Madre
Igreja, ao que eles respondiam: “Quero”. Então o sacerdote confirmava
o matrimónio e abençoava-o, aspergia os esposos com água benta, tirava a
estola e os esposos separavam as mãos.  Seguia-se a bênção da aliança
da esposa, finda a qual o marido lha colocava no dedo anelar da mão
esquerda.  No caso de terem sido abençoadas duas alianças, o mesmo
fazia a seguir a esposa.  Quando os esposos eram tão pobres que não
tinham alianças, empregava-se uma que, para esse efeito, existia em
cada igreja.  Seguia-se a missa do casamento, e só dentro desta se dava
a bênção nupcial, depois do Pai nosso.
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Foi este Ritual, mandado publicar por Paulo V em 1614, que se
manteve em uso no Ocidente cristão durante 350 anos, embora revisto
várias vezes e adaptado até à edição de Pio XII em 1952, e que final-
mente deu lugar, em 1969, ao Ritual do Concílio Vaticano II.

V. O MATRIMÓNIO NO VATICANO II (SÉC.  XX)

7. O Vaticano II fez seu o sentimento generalizado de que o Ritual
do matrimónio do Concílio de Trento era pobre e que devia ser enrique-
cido para exprimir melhor a graça do sacramento e sublinhar mais o
dever da mútua fidelidade dos esposos (cf. P. Gy, Le nouveau ritual
romain du mariage, LMD 99, p. 126).

Além disso, reconheceu a legitimidade de costumes diversos na
celebração do matrimónio e convidou as Conferências episcopais a ela-
borar ritos próprios para os seus países.

Foi destas orientações que nasceu o Ritual Romano do matrimó-
nio, publicado em primeira edição típica latina no dia de S. José (19 de
Março) de 1969, e em segunda edição a 19 de Março de 1990.  Não é
difícil concluir que a escolhia desta data foi propositada.

8.     Também em língua portuguesa se fizeram já duas edições deste
Ritual.  A primeira em 1970 e a segunda em 1993.  Esta, à semelhança
da edição típica latina, também traz a data de 19 de Março.

Comparando estas duas edições em língua portuguesa, descobre-
se que na segunda existem elementos que não figuravam na primeira.
Assim:  a) Os Preliminares foram aumentados de 18 para 44 números e
muito enriquecidos de orientações pastorais; b) Foi acrescentado o rito
da “Celebração do matrimónio na presença de um assistente leigo”; c)
Em apêndice, esta nova versão ‘inclui dois ritos provenientes do Ritual
das Bênçãos, a saber: a “Celebração da bênção dos noivos”, e a “Bên-
ção dos esposos dentro da missa”, para os principais aniversários do
matrimónio.

Além destas modificações maiores, chamam a atenção dois por-
menores: a nova tradução da fórmula sacramental, e os textos da bênção
nupcial apresentados com música.
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9. É o próprio Ritual que aconselha os pastores a preparar a cele-
bração, tanto quanto possível, com os nubentes, atendendo aos seus
gostos, à variedade de assembleias e às situações que se podem apre-
sentar: “Com os próprios nubentes, hão-de escolher-se oportunamente
as leituras da, Sagrada Escritura, que vão ser comentadas na homilia
(..), os formulários da troca de consentimentos, da bênção das alianças e
da bênção nupcial, bem como as intenções da oração universal e dos
cânticos” (Preliminares 29).

Mas a celebração não são só textos. É sobretudo um clima geral.
É nesse clima que o sacerdote deve exercer a verdadeira criatividade
litúrgica do pastor.

VI. A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO

SEGUNDO O NOVO RITUAL

10. O novo Ritual exprime o desejo de que o matrimónio se celebre
habitualmente dentro da missa.  Mas é o pároco, tendo em conta as
necessidades pastorais e sobretudo a participação dos nubentes e dos
assistentes na vida da Igreja, que deve considerar se é conveniente propor
a celebração do matrimónio dentro ou fora da missa (cf. Preliminares, 29).

Em ambos os casos o rito em si mesmo é sempre precedido do
acolhimento dos noivos e da liturgia da palavra.

A única diferença diz respeito ao momento em que se dá a bên-
ção nupcial.  No caso de haver missa, a bênção é dada a seguir ao Pai
nosso; no caso de não haver missa, a bênção segue-se imediatamente à
Oração universal.

Ritos iniciais

11. A edição de 1993 dá preferência, sem o impor, ao acolhimento
dos noivos, pelo ministro, à porta da igreja, para lhes exprimir, com
simpatia humana e com palavras suas, que a comunidade toma parte na
alegria deles: “À hora estabelecido, o ministro (sacerdote ou diácono)
encaminha-se para a porta da igreja (..); aí recebe os noivos e os saú-
da (..). Em seguida organiza-se a procissão (..), canta-se o cântico de
entrada, e o ministro (..) dirige-se para a sua sede” (80-82).
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Ir à porta da igreja acolher os noivos faz lembrar o matrimónio
medieval no adro da igreja, e permite fazer a procissão de entrada ‘à
com os noivos lado a lado.  Talvez seja por isso que o Ritual lhe dá a
preferência, chamando-lhe primeiro modo.

Mas sobretudo, acolher com simpatia e com palavras oportunas,
adaptadas aos noivos e à assembleia, pode ser decisivo para a qualidade de
toda a celebração.

Ao chegar ao altar, o ministro saúda-o com uma inclinação pro-
funda e um beijo.  Não está dito, mas também não está proibido que os
noivos e toda a assembleia o saúdem também.

Isso pressupõe uma catequese prévia e uma admonição a lembrar
o sentido duma inclinação bem feita por todos ao altar, símbolo da pre-
sença de Cristo, em nome do qual os noivos vão unir as suas vidas.

Depois de saudar a assembleia, o ministro faz uma admonição
aos noivos e a todos os presentes a fim de dispor os seus corações para
a celebração do matrimónio.  A edição de 1993 oferece dois textos à
escolha.

Os ritos iniciais terminam por uma oração.  O ritual propõe 6,
para que possa utilizar-se a que parecer mais adaptada a cada caso.  Os
noivos devem ter uma palavra a dizer nessa escolha.

Liturgia da Palavra

12. Com ou sem missa, o rito do matrimónio é precedido duma
Liturgia da Palavra, cujos textos devem ser escolhidos pelo ministro e
pelos noivos.

É importante, nos encontros de preparação dos noivos, falar-lhes
do que é a Bíblia para os cristãos.  Ela é o livro da Palavra de Deus, da
qual nasce a nossa fé, como diz S. Paulo (Rom 10, 14).  A Bíblia é
sobretudo o livro que nos fala da vida, das palavras, da morte e da res-
surreição de Jesus, o verdadeiro mestre dos cristãos no que se refere a
acontecimentos tão importantes como o matrimónio.  Além disso, a sua
leitura é a única que permite proclamar o sentido dado por Cristo à
união do homem e da mulher: “Nunca lestes nas Escrituras que, no
princípio, Deus os criou homem e mulher?  Por essa razão o homem
deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornarão
como uma só pessoa.  Assim, já não são dois, mas um só.  Portanto,
não queira o homem separar o que Deus uniu” (Mt 19, 3-4).
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Não se devem colocar no mesmo plano textos profanos sobre o
matrimónio e os da Sagrada Escritura. Não quer dizer que não possa,
em certos casos, ler-se um poema ou um testemunho sobre o matrimónio.
Mas noutros momentos, não durante a Liturgia da Palavra. Por exemplo
antes das leituras, ou durante a homilia, ou depois da entrega das alianças,
ou antes da bênção nupcial.

Salta à vista a importância do conjunto dos 35 textos bíblicos que
constituem o Leccionário próprio do matrimónio: relatos da criação (o
casamento tal como Deus o quis na origem); casamento de Isaac com
Rebeca e de Tobias com Sara (casais dos tempos antigos que viveram o
seu amor sob o olhar de Deus); núpcias de Caná (Cristo está presente
quando dois cristãos se casam e ajuda-os nas dificuldades); texto de S.
Paulo aos Efésios (o casamento é o símbolo da união de Cristo e da
Igreja); uma última série de leituras desenvolve o programa de vida
que deve ser o de um lar cristão (solidez da casa construída sobre a
rocha, exigências do amor mútuo dos esposos, respeito pelo próprio
corpo, ternura e bondade dos esposos).

Entre as leituras a escolher para a Liturgia da Palavra, que podem
ser três ou duas, deve haver uma que fale explicitamente do matrimó-
nio (n. 90).  Mas não devem ser os noivos a proclamá-las.  No dia do
seu casamento, eles devem ser ouvintes da Palavra, e procurar aguarda-la
no coração para a fazer dar muito fruto.  Fica bem que os leitores sejam
alguns dos seus amigos, que para isso se tenham preparado com tempo
e que saibam cantar as aclamações, no caso de a assembleia lhes saber
responder com o canto.

O salmo responsorial pode ser um momento de rara beleza e de
oração. Quando um jovem ou uma jovem amigos dos noivos, habituados a
cantar o salmo, se dispõem a prestar-lhes esse serviço, a celebração
pode ter aqui um dos seus pontos altos.

13. A homilia faz parte da Liturgia da Palavra.  Indicamos algumas
das suas dimensões importantes:

— fazer-se eco da caminhada dos noivos, partindo daquilo que eles
próprios disseram durante os encontros de preparação;

— sublinhar a novidade do sacramento do matrimónio nas suas vidas
de agora em diante;

— afirmar claramente a relação entre o matrimónio dos cristãos e Jesus
Cristo, à luz dos textos da Palavra de Deus, sublinhando que as pala-
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vras fortes que Ele ousa dizer são o sinal do seu empenhamento a
fundo no casamento;

— por último, a homilia deve fazer a transição entre a Palavra escutada
e a palavra de fé que os noivos vão dizer, confiados em Cristo, na
troca de consentimentos.

Diálogo antes do consentimento

14. Terminada a homilia, estando todos de pé, o noivo à direita da
noiva, com as testemunhas e os pais junto de si, o ministro dirige-se aos
noivos, para lhes lembrar que os vai interrogar sobre as suas disposições.

As três perguntas deste diálogo permitem-lhes afirmar, diante da
comunidade, que é com inteira liberdade e de todo o coração que vão
casar; que tomaram a decisão de se amarem e respeitarem ao longo de
toda a vida; e que estão na disposição de receber os filhos como dom de
Deus e de os educar segundo a lei de Cristo e da sua Igreja.

União das mãos e troca de consentimentos

15. Desde S. Pio X tomou-se obrigatório que o ministro peça e receba o
consentimento dos noivos.  O Vaticano 11 renovou essa exigência (SC
77) e o Ritual recorda-a expressamente (Preliminares, 41.3).

A troca de consentimentos consta de dois elementos: um rito e
uma fórmula. É o que o ministro diz aos noivos numa admonição:
“Uma vez que é vosso propósito contrair o santo matrimónio, uni as
mãos direitas e manifestam o vosso consentimento na presença de
Deus e da sua Igreja” (n. 61).

16. Se o acolhimento dos noivos à porta da igreja faz pensar no casa-
mento medieval, a união das mãos recorda o antiquíssimo rito do casa-
mento romano nos três primeiros séculos da era cristã.  Unir as mãos
dos noivos era um dos gestos constitutivos do matrimónio comum, rea-
lizado pela “pronuba”.

O Ritual não o valoriza, mas o ministro pode fazê-lo, pedindo  às
testemunhas e aos pais dos noivos que se coloquem à volta deles no
momento tão importante da junção das mãos e da troca dos consenti-
mentos.
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17. O Ritual apresenta duas formas para exprimir o consentimento.
A primeira é dita directamente pelos noivos; a segunda é dita pelo mi-
nistro, respondendo cada um dos noivos “SIM, quero”.

Durante as reuniões de preparação, são eles que devem escolher
a forma que preferem.  No caso de optarem pela primeira, como é normal,
é bom que tenham diante de si o respectivo texto, para que não seja o
ministro a apresentar-lhes o Ritual.  Na era dos computadores que é a
nossa, não é difícil elaborar uma pequena brochura de 4 páginas, que
tenha na capa o nome dos noivos, o lugar e a data do casamento, e nas
duas páginas interiores o texto das fórmulas de consentimento e da en-
trega das alianças.

A Conferência episcopal utilizou a possibilidade oferecida pelo
Ritual para modificar a segunda parte da fórmula dos consentimentos
(Preliminares, n. 41.1). Dizia a versão anterior: “Eu N., recebo-te por
minha esposa a ti N., e prometo ser-te, fiel e amar-te e honrar-te tanto
na prosperidade como na provação, por toda a nossa vida”.   Diz a
nova versão:  “Eu N., recebo-te por minha esposa a ti N., e prometo
ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e
na doença, todos os dias da nossa vida.”

Além de estar mais perto da linguagem comum, pelo uso das ex-
pressões na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da
nossa vida, a nova fórmula evitou as palavras honrar-te e sobretudo as
célebres prosperidade e provação, que quase invariavelmente eram
mudadas em propriedade, e provocação.

18. A seguir à troca de consentimentos, o ministro pronuncia uma
palavra de ratificação, mas ao contrário do que sucedia na primeira
versão, a rubrica já não diz que ele o faz “estendendo a mão direita
sobre os noivos” (n. 47).

A fórmula anterior, que já era uma simplificação da tridentina,
foi ainda mais simplificada, pela eliminação de dois dos seus elementos: a
frase “Estais unidos por Deus em matrimónio; eu vos abençoo em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” e ainda “E vós todos, aqui
presentes, sois testemunhas desta união, que é sagrada, porque tem o
selo de Deus”.  Daqui resulta que o ministro já não diz que confirma o
consentimento dos noivos, mas apenas expressa o desejo de que o Senhor
o confirme: “Confirme o Senhor, benignamente, o consentimento que
manifestastes perante a sua Igreja, e Se digne enriquecer-vos com a
sua bênção.  Não separe o homem o que Deus uniu”, ou uma segunda,
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que é nova: “O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, o
Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe
em Cristo o consentimento que manifestastes perante a sua Igreja,
para que o homem não separe o que Deus uniu”.

19. Terminada a aceitação do consentimento, o Ritual acrescenta: “O
ministro convida os presentes ao louvor”, dizendo “Bendigamos ao
Senhor”, ao que todos respondem: “Graças a Deus”, ou proferindo
outra aclamação (n. 99). É pena que estes pequenos elementos aclama-
tivos, ao longo do Ritual, não venham musicados, porque passam quase
despercebidos.

Vale a pena valorizá-los, falando deles durante a preparação dos
noivos, e praticando-os em cada celebração, mesmo nas mais simples,
pois essa é a melhor catequese que se lhes pode fazer.

Bênção e entrega das alianças

20. Após uma longa evolução o Ritual reconhece o costume das duas
alianças.  Na antiguidade, durante a Idade Média e regra geral até de-
pois de Trento, só a esposa usava aliança.

É habitual serem crianças a levar as alianças.  Nada impede, con-
tudo, que elas sejam colocadas sobre o altar, donde serão tiradas no
momento próprio, antes ou depois de abençoadas.

O Ritual apresenta três fórmulas de bênção: a primeira e uma
simples invocação: “Abençoe o Senhor estas alianças, que ides entre-
gar um ao outro como sinal de amor e de fidelidade”; a segunda é a
oração tradicional romana já utilizada no séc.  X: “Derramai, Senhor, a
vossa bênção sobre estas alianças que abençoamos em vosso nome...”;
a terceira é mais uma oração pelos esposos do que uma bênção: “Aben-
çoai e santificam, Senhor, o amor dos vossos servos N. e N......”

Se parecer oportuno, depois de abençoadas podem ser aspergidas.

21. Segue-se a entrega mútua das alianças, do marido à esposa e des-
ta ao marido, acompanhada da fórmula: “N., recebe esta aliança como
sinal do meu amor e da minha fidelidade.  Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo”.

O gesto tem uma significação muito profunda, bem sublinhada
pelas palavras que o acompanham, onde a fidelidade por vezes é subs-
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tituída por felicidade. Simples erro de leitura ou a boca a falar do que a
alma deseja ardentemente!?

Seja como for, uma coisa é certa: os esposos desejam guardar
deste momento as mais belas imagens, e os fotógrafos não costumam
fazer economia de fotografias.  Há que ajudá-los a exercerem bem a sua
função, mas sem exageros.

O Ritual acrescenta: “Neste momento toda a comunidade pode
cantar um hino ou um cântico de louvor” (n. 102).  Os Preliminares
vão mais longe: “Terminada a entrega das alianças, poderá efectuar-se,
de acordo com os costumes locais, a coroação da esposa ou a velação
dos esposos” (n. 41.5). Pensamos que os dois exemplos apresentados
não são exclusivos.  Em vez do canto, o órgão ou outro instrumento
musical poderia fazer-nos ouvir numa bela melodia, precedida talvez
desta ou outra admonição: “Acabámos de ser testemunhas da troca de
consentimentos destes esposos e da entrega mútua que eles fizeram das
alianças, símbolo do seu amor e fidelidade.  Escutemos a melodia que
o órgão vai tocar para eles e para nós”.

A oração universal

22.    O Ritual traz dois modelos de Oração universal.  Mas trata-se
apenas de modelos, de esquemas. É preciso dar-lhes vida, se não queremos
que digam muito pouco a quem os ouve, ou que sejam vistos como um
rito a mais no casamento (cf. Preliminares, n. 29).

Serão muitos os casamentos em que as intenções que os noivos
trazem no coração encontram expressão na Oração universal? Ninguém
duvida, no entanto, que eles as tenham.  Uma súplica pelos familiares
doentes, por algum amigo íntimo ausente, pelos projectos que nasceram
durante o namoro, pela paz no mundo, pelas situações que eles temem;
um dar graças por se terem conhecido e amado, pelo curso que acabam
de terminar.

Porém, é preciso não esquecer que essas intenções singulares devem
aparecer nesta oração com dimensões universais.  O seu conteúdo e a
ordem podem ser mais variados do que na oração universal dos domin-
gos.  O esquema habitual pode ser modificado, para dar a primazia à
união dos dois esposos e à alegria das suas famílias e da comunidade
local.

Não é fácil redigi-las.  O ministro terá que ajudar os noivos a
fazê-lo ou compô-las ele próprio a partir das intenções expressas por eles.
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Terminada a Oração universal, se o matrimónio é celebrado dentro
da Missa, esta prossegue com a liturgia eucarística, fazendo-se a bênção
nupcial a seguir ao Pai nosso.  Se o casamento é sem Missa, a bênção
nupcial segue-se imediatamente à Oração universal.

Liturgia Eucarística

23. O matrimónio deveria ter lugar habitualmente «dentro da Missa»,
diz o Ritual.  Mas acrescenta: «O pároco porém, tendo em conta (... ) a
participação dos nubentes e dos assistentes na vida da Igreja, considere
se será conveniente propor a celebração do matrimónio dentro ou fora
da Missa» (Preliminares, n. 29).

O «habitualmente» do Ritual significa que a Eucaristia, por ser o
sinal maior da aliança que o Senhor faz com a sua Igreja, deveria ser o
quadro mais normal da celebração da aliança matrimonial dos dois jovens
que hoje unem as suas vidas.  Porém, nas circunstâncias modernas, em
que muitos noivos e a maioria dos seus convidados não praticam nem
comungam, que sentido pode ter a realização dum tal casamento com
Missa!?

No caso de haver Missa e se parecer oportuno, os esposos podem
levar o pão e o vinho ao altar (cf. Ritual, n. 70), e também poderiam ser
eles a preparar o altar.

A bênção nupcial

24. Terminada a Oração Eucarística e o Pai nosso, e omitindo o em-
bolismo: «Livrai-nos de todo o mal, Senhor», o presidente, de mãos
estendidas sobre os esposos, e estando estes de joelhos, canta ou diz a
antiquíssima bênção nupcial, em que se invoca Deus sobre os esposos.

Penso que nada impede, no caso de os pais dos noivos se-
rem membros vivos da comunidade, que o presidente os convide a es-
tenderem também eles as suas mãos sobre os filhos, como ele próprio o
faz.  O único que dá a bênção é Deus.  Mas os gestos do sacerdote e dos
pais não se opõem, completam-se.  Não são os pais que fazem os gestos
de bênção sobre os filhos em suas casas?  Não é isso que a Igreja lhes
propõe no Livro das Bênçãos? É evidente que isso teria de ser pensado
antes e preparado.
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O abraço da paz e a comunhão

25. Terminada  a bênção nupcial e omitindo a oração «Senhor Jesus
Cristo», o presidente diz logo: «A paz do Senhor esteja sempre convosco».
Então ele próprio saúda os noivos, convida-os a eles e aos pais a sauda-
rem-se mutuamente, e aos membros da assembleia a saudarem-se entre
si, lembrando a todos, eventualmente, que se trata de uma saudação de
fé e não de outra coisa qualquer.

Os esposos e seus pais, as testemunhas e os familiares podem
comungar sob as duas espécies. Este deveria ser o momento culminante
da celebração.  Regra geral é o mais triste... porque só o presidente se
abeira do Corpo e Sangue do Senhor.

A conclusão da celebração

26. O rito conclui-se com a bênção dos esposos e do povo, com a
forma simples “Abençoe-vos Deus todo-poderoso”, ou com uma das 3
fórmulas de bênção final apresentadas pelo Ritual (nn. 248-250).

A primeira destas 3 últimas bênçãos tem expressões muito con-
cretas, como por exemplo: “a paz de Cristo habite sempre em vossa casa”,
“sede abençoados nos filhos e ajudados pelos amigos”, “socorrei os
pobres e todos os que sofrem”.

A habitual bênção simples tem uma grande vantagem: a sua so-
briedade torna mais rápida a passagem da bênção nupcial à bênção de
toda a assembleia e ao final da celebração.

As assinaturas da acta do matrimónio

27. Entre os romanos do século I, a leitura do contrato de casamento
(“tabulae nuptiales”) na presença de testemunhas que depois o assina-
vam, constituía um dos momentos importantes do matrimónio.

O novo Ritual fala das assinaturas, apesar delas não constituírem
um rito litúrgico: “Terminada a celebração, as testemunhas e o ministro
subscrevem a acta do matrimónio. As assinaturas podem fazer-se ou na
sacristia ou diante do povo; não se façam, porém sobre o altar” (n. 117),
recomendação que é repetida em cada capítulo do Ritual.  Com efeito,
a mesa da Ceia do Senhor deve ser reservada para a Eucaristia.
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O acto das assinaturas pode ser precedido duma pequena introdução
para dar sentido eclesial ao gesto, como por exemplo: “Caríssimos noivos
a troca de consentimentos que fizestes é um contrato público importante.
A lgreja , vai conservar-lhe a memória no livro dos   casamentos da
paróquia, que ides assinar juntamente com as vossas testemunhas e
comigo”.

Casamento sem Missa

28. No caso do matrimónio ser celebrado sem Missa, podem aconte-
cer duas situações: haver ou não haver distribuição da comunhão.

Se não há distribuição da Comunhão, as intenções da Oração uni-
versal são seguidas do Pai nosso, e da bênção nupcial.

Se há distribuição da comunhão, a ordem da celebração a seguir
à entrega das alianças é esta: Oração universal com a sua oração con-
clusiva, bênção nupcial, Pai nosso e Comunhão.

Numa próxima edição do Ritual é preferível dividir em dois o
Capítulo II: um para a celebração do matrimónio sem missa mas com
comunhão, e outro para a celebração do matrimónio sem missa e sem
comunhão.  Não é esta, aliás, a única fraqueza da última edição.  A
vinda das Orações universais em anexo e a disposição e tipografia das
leituras bíblicas e salmos responsoriais do Capítulo V, não facilitam a
sua utilização.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO



MENSAGEM DOUTRINAL E ESPIRITUAL
DOS RITOS LITÚRGICOS DO MATRIMÓNIO

Os ritos do matrimónio começaram por ser, em grande parte, gestos
da família ou da sociedade, que se tornaram depois, gestos litúrgicos. O
bispo ou o presbítero tomaram assim o lugar do pai ou dos diversos
personagens encarregados tradicionalmente destes gestos. Não se trata,
porém, de uma simples deslocação de responsabilidade, mas de uma
mudança profunda. São Gregório Nazianzeno já o dá a entender quando
diz: “unindo as mãos dos jovens esposos, o sacerdote une-as à mão de
Deus”.

Para os cristãos, o matrimónio ultrapassa o plano meramente
familiar ou social. O sacerdote convida os noivos a manifestarem o seu
consentimento “na presença de Deus e da sua Igreja” (CM, n. 61). Por
sua vez o ritual arménio diz: “Testemunha desta palavra (de consenti-
mento) é o próprio Deus, que está sentado de maneira invisível sobre
este santo altar”.

Ao mesmo tempo, os gestos habituais recebem uma nova signifi-
cação no cristianismo. São João Crisóstomo dá-nos conta disso, a pro-
pósito da coroação: “Põe-se, diz ele, uma coroa na cabeça (dos esposos),
como símbolo da sua vitória, já que não se deixaram vencer pelo prazer.”

Convertendo-se em ritos litúrgicos, todos estes gestos são acom-
panhados de orações que expressam o seu sentido cristão e espiritual.
Além disso, a liturgia criou novos gestos, especificamente cristãos, que
vieram imprimir uma solenidade particular ao rito do matrimónio.
Pensemos na bênção nupcial, na apresentação da “taça comum”,
própria da liturgia bizantina, e sobretudo na comunhão eucarística.

Segundo o testemunho de Simeão de Tessalónica, a Eucaristia
“aperfeiçoa e sela todo o sacramento e todo o mistério divino”.

Não é, porém, aos comentadores da liturgia, mas à própria litur-
gia que se deve perguntar pelo sentido do matrimónio do cristão: os
fiéis recebem ensinamento principalmente das orações que ouvem pro-
nunciar ao sacerdote, das leituras bíblicas proclamadas, e dos cantos
que acompanham os ritos. Não se trata só de augúrios aos esposos ou
de orações para a sua felicidade, mas aí se afirma principalmente o
lugar do matrimónio na economia da salvação.
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Neste trabalho, citaremos de modo especial os ritos orientais.
Não é que as liturgias do Ocidente tenham menosprezado ou silenciado
estas perspectivas; mas a sua formulação é mais sóbria e breve, ao lado
da frondosidade lírica e teológica dos textos litúrgicos do Oriente. Não
há fonte mais rica para uma sólida teologia do matrimónio.

1. A LITURGIA DO MATRIMÓNIO NO ORIENTE

a) O ofício dos esponsais

A celebração do matrimónio na liturgia das Igrejas orientais re-
veste-se de grande solenidade. Consta de dois ritos: o primeiro, dedica-
do a celebrar o compromisso matrimonial, conhecido como “ofício de
esponsais”; o segundo, dedicado à bênção dos esposos, denominado
“ofício da coroação”. Actualmente os dois ofícios constituem uma só
celebração.

Os noivos começam por se apresentar diante das portas reais: o
homem à direita, em frente do ícone de Cristo, e a mulher à esquerda,
diante do ícone da Mãe de Deus (figura da Igreja). Os anéis de noivado
já estão colocados sobre o altar; tocam assim o mistério do Reino e
designam a dimensão em que o sacramento vai introduzir o casal.

O sacerdote recebe dos noivos a afirmação de que se apresentam
com toda a liberdade diante do olhar de Deus. Faz em seguida um
tríplice sinal da cruz sobre as suas cabeças, com velas acesas, que lhes
entrega. Depois incensa os noivos e entra com eles na igreja através da
nave balançando o turíbulo. Além do significado honorífico, o incenso
evoca a história de Tobias: o fumo expulsava os demónios e tornava
santo o lugar.

À entrada do coro, o diácono começa as “ectenias” ou ladainhas
e o sacerdote pronuncia duas orações: a primeira implora de Deus a
graça de reunir o que estava disperso e de tornar indestrutível este laço
de amor. A segunda recorda os esponsais de Cristo e da Igreja. De se-
guida o sacerdote toma os anéis, dá ao noivo o anel de ouro e depois o
anel de prata à noiva. Entretanto diz: "O servo de Deus é desposado
com a serva de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”;
do mesmo modo em relação à noiva. O rito sírio comenta: "Quantos
mistérios estão escondidos e contidos no esplendor dos anéis!... O Se-
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nhor Jesus Cristo, que se uniu à sua Igreja e que, pelo seu sangue, lhe
estabeleceu um dote, preparou-lhe um anel com os cravos da paixão...”

Assim o encontro dos noivos é como que selado pelo anel da
promessa divina: “Que o anjo do Senhor caminhe diante deles todos os
dias da sua vida”. É o símbolo admirável da unidade num só ser, num só
destino, com o anjo da comunidade conjugal, a guiá-la para o Reino.
Depois de ter pronunciado estas fórmulas três vezes para cada um, o
sacerdote faz sucessivamente o sinal da cruz sobre cada um deles e
procede-se ao intercâmbio dos anéis.

Os ritos arménio e sírio, segundo um antigo costume, compor-
tavam também a troca das cruzes baptismais, simbolismo bem nítido do
intercâmbio recíproco de destino.

b) O ofício da coroação

Assim como no Ocidente a liturgia do matrimónio recebeu o
nome de “velatio”, também no Oriente o casamento tomará o nome de
“coroação”, “stephanôma”. Se em latim nubere (velar) significa casar,
o mesmo acontece em grego com o termo stephanoun (coroar). O rito
bizantino do matrimónio ainda hoje tem o título de ofício de coroação
(akouloutia tou stephanômatos).

O uso das coroas que, impregnado de superstição e de magia,
tinha provocado repulsa junto dos cristãos do século II (Tertuliano), é
plenamente adoptado desde o século IV.

No rito bizantino, pelo menos desde o princípio do século XI, ao
ofício dos esponsais segue-se imediatamente o ofício da coroação. Os noi-
vos voltam de novo para o fundo da igreja onde o sacerdote os acolhe para
os conduzir processionalmente, com velas acesas, através da nave da
igreja. O sacerdote precede-os com o turíbulo, enquanto se canta o salmo
127: “Felizes os que temem o Senhor... de Sião te abençoe o Senhor e vejas
a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida”. Sião evoca o lugar
da salvação, a Jerusalém celeste, esposa do Senhor.

Desde o início, esta significação tão densa pretende elevar os
noivos acima dos horizontes terrestres. Ensina-lhes a única e constante
atitude conjugal: “todos os dias da sua vida”, o homem da terra olha
para o Oriente, para os esponsais da filha de Sião banhada pela luz do
Tabor. A cada versículo, o coro ou o povo responde com a antífona”:
Glória a Vós, Senhor, glória a Vós”.
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De seguida o diácono enuncia as invocações gerais, com outras
especialmente dedicadas aos esposos. O sacerdote diz em seguida três
orações. A primeira começa por evocar as núpcias dos patriarcas que
concluem com Zacarias e Isabel, por um lado, e com Joaquim e Ana,
por outro. São os dois casais que geraram os arquétipos humanos: mas-
culino, São João Baptista e feminino, a Virgem Maria. O matrimónio
coloca-se assim sob o signo da Serva do Senhor e do Amigo do Esposo.
Depois de aludir às núpcias dos patriarcas, a oração põe a assembleia
de imediato na presença real de Cristo: “Vós estais aqui visivelmente
presente como outrora estivestes nas bodas de Caná”.

A segunda oração volta sobre o mesmo tema, evocando a passa-
gem bíblica da criação da mulher, e pede a Deus que abençoe e proteja
a nova esposa e o novo casal, como o fez com tantos casais piedosos da
Antiga e da Nova Aliança.

A terceira, mais breve e também mais antiga, pede a Deus que
una os esposos na concórdia, os coroe com o amor, os una numa só
carne, lhes conceda descendência, e os ajude a serem irrepreensíveis na
sua conduta:

Deus santo, que criastes o homem com o barro, e do seu lado formastes a
mulher e a unistes a ele como sua companheira, revelando assim que agradava
à vossa magnanimidade que o homem não estivesse só sobre a terra; baixai
agora, Senhor, a vossa mão desde a vossa morada santa, e uni o vosso servo e
a vossa serva, porque sois Vós que unis o homem e a mulher. Juntai-os na
concórdia dos espíritos, coroai-os no amor, uni-os numa a só carne, concedei-lhes
fruto às suas entranhas; que possam alegrar-se com numerosos filhos e a sua
conduta seja irrepreensível...

Depois da evocação dos quarenta mártires de Sebaste, a quem
Deus enviou do céu a sua coroa, o sacerdote, juntando as mãos dos
noivos, implora para eles a bênção divina:

Senhor nosso Deus que, na vossa economia de salvação, vos dignastes, em
Caná da Galileia, mostrar com a vossa presença que o matrimónio era digno de
honra guardai agora, Senhor, na paz e na concórdia os vossos servos que Vos
dignastes unir um ao outro. Fazei brilhar a honra da sua união, guardai puro o
seu leito, conservai a sua vida sem  mancha e concedei-lhes a graça de chega-
rem a uma ditosa velhice, cumprindo os vossos mandamentos de coração
puro...

Na tradição ortodoxa dá-se grande importância à bênção nupcial,
relacionada com as bodas de Caná da Galileia e com o primeiro milagre
de Jesus. A bênção é o sinal da acção da graça divina sobre os esposos.
O próprio Deus une os esposos, e assim a união matrimonial fica selada
para sempre: “Não separe o homem o que Deus uniu” (Mt 19, 6).



72

Diante de Cristo presente, os noivos vão receber a glória que os
consuma num único ser. O sacerdote coroa primeiro o esposo, dizendo:
“O servo de Deus N. é coroado com a serva de Deus N. em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo”; e da mesma forma coroa a esposa. Em
seguida abençoa por três vezes os esposos, repetindo de cada vez:
“Senhor, nosso Deus, coroai-os de glória e de honra”. É o momento
efectivo do sacramento: o tempo do Pentecostes conjugal, a descida do
Espírito fazendo uma nova criatura.

O ritual copta sublinha fortemente este sentido pela unção dos
noivos, recordação da unção crismal e dos dons pentecostais: “Vós
que, pelo produto da oliveira livre, ungistes sacerdotes, reis e profetas,
abençoai agora este óleo. Seja um óleo de santificação, unção de casti-
dade, luz e beleza sem mancha”.

A epiclese do sacramento refere-se à oração sacerdotal do Senhor:
“Dei-lhes a glória... a fim de que sejam um”. A glória manifestada em
Caná irrompe no coração de todas as núpcias cristãs.

No rito copta, a bênção e a imposição das coroas são acompanhadas
de um formulário que desenvolve abundantemente o simbolismo bíblico
do rito:

Deus santo, que coroastes os teus santos com as coroas perenes e unistes as
coisas do céu e da terra, abençoai agora estas coroas preparadas que vamos
colocar sobre a cabeça dos teus servos.

Sejam para eles uma coroa de glória e de honra. – Amen.
Uma coroa de salvação e de bênção. – Amen.
Uma coroa de alegria e de concórdia. – Amen.
Uma coroa de gozo e de alegria.  – Amen.
Uma coroa de virtude e de justiça. – Amen.
Uma coroa de sabedoria e de inteligência. – Amen.
Uma coroa de força e de firmeza. – Amen.
O Pai abençoa, o Filho coroa, o Espírito Santo santifica e leva à perfeição.

Em termos semelhantes, o ritual sírio fala das “coroas marcadas
pelo selo da cruz vivificante”.

Segue-se depois a liturgia da Palavra: um versículo sálmico:
“Pusestes sobre a sua cabeça uma coroa de pedras preciosas; pedi-
ram-vos a vida e Vós lha concedestes”. A leitura da Epístola aos
Efésios 5, 20-33 e o Evangelho das núpcias de Caná (Jo 2, 1-11) enca-
minham para a natureza eucarística do amor conjugal. O rito caldeu
exprime-o assim:

Na sua câmara nupcial, o esposo é semelhante à árvore da vida no meio da
Igreja. Seus frutos são nutrientes e suas folhas salutíferas. A esposa é seme-
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lhante a uma taça de ouro fino, transbordante de leite e aspergida com gotas de
sangue. Que a Trindade resida para sempre nesta câmara nupcial!

Referindo o seu amor ao amor divino, os esposos colocam-no ao
nível do coração de Deus, de que a taça eucarística é uma viva repre-
sentação. No princípio, a coroação ocorria no decurso da liturgia euca-
rística, como observam ainda os etíopes. Entre os arménios, é antes da
Eucaristia, mas prevê-se que os novos esposos comunguem.

A comunhão eucarística foi sempre considerada na liturgia e na
espiritualidade das Igrejas como um momento muito importante na
celebração do matrimónio. A Eucaristia “aperfeiçoa e sela todo o sacra-
mento e todo o mistério divino” (Simeão de Tessalónica). A Eucaristia
é o ponto de referência e o momento privilegiado do matrimónio. Na
Eucaristia Cristo continua celebrando a união esponsal com a Igreja.

Em Bizâncio e noutros ritos, a Eucaristia deu lugar, primeiro, à
comunhão dos pré-santificados, que desapareceu pelo século XV, e
depois, à bênção da “taça comum”: taça de vinho sobre a qual o sacer-
dote pronuncia uma bênção, como recordação das bodas de Caná e da
taça eucarística. Segundo o formulário da bênção, parece tratar-se da
evocação do milagre que Jesus fez nas bodas de Caná. Mas a comunhão
eucarística, mais do que evocação, realiza o que foi anunciado no vinho
de Caná.

O sacerdote toma em seguida as mãos dos noivos e faz com eles
uma tríplice volta, ao altar ou ao ambão, enquanto os padrinhos os se-
guem segurando as coroas acima das suas cabeças. Segundo o ritual
arménio, o sacerdote representa Deus Criador: “Deus, tomando a mão
de Eva, coloca-a na mão de Adão”. Entretanto cantam-se os tropários:

Jessé, rejubila! A virgem concebeu e deu à luz o seu filho Emanuel, Deus e
homem. Oriente é o seu nome; nós o glorificamos e proclamamos bem-aventu-
rada a Virgem.

Santos mártires, que lutastes gloriosamente, pedi ao Senhor que tenha pie-
dade de nós! Glória a Vós, ó Cristo Deus, honra dos apóstolos e alegria dos
mártires que anunciam a Trindade consubstancial”.

Segue-se a deposição das coroas. Ao retirar a do esposo, o sacer-
dote diz: “Sê louvado como Abraão, bendito como Isaac e fecundo
como Jacob, caminhando na paz... “. Retirando a da esposa, diz: “E tu,
esposa, sê louvada como Sara, feliz como Rebeca e fecunda como Raquel,
encontrando a alegria em teu marido...”

Depois do Kýrie eléison do coro, o sacerdote diz a oração: “Senhor
nosso Deus, que estivestes presente em Caná da Galileia”, formula votos
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de paz e invoca sobre os esposos a bênção de Deus trinitário. O casal
recebe também os votos dos fiéis presentes. Como bênção de despedida, o
sacerdote diz ainda uma oração que pede para os esposos “o orvalho do
céu e a abundância da terra... para poderem distribuir àqueles que estão
em necessidade.”

O rito caldeu prolonga a alegria da celebração até à casa do esposo:
a nova esposa é conduzida em procissão e com grande solenidade à
casa do esposo, entre aclamações de alegria; vai adornada com todas as
suas jóias e coberta com um véu precioso. Os membros da sua nova
família vem ao seu encontro e, como penhor de abundância e prosperi-
dade, lançam sobre ela uvas, frutos, trigo e pequenas moedas.

2. O MATRIMÓNIO NA ECONOMIA DA SALVAÇÃO

O tema já foi desenvolvido neste Encontro, mas vou procurar
apresentá-lo desde outra perspectiva: a partir da eucologia e do leccio-
nário ritual.

Um dos aspectos que melhor realçam o “mistério” do sacramento do
matrimónio é a sua coerente integração na economia da salvação, cujas
etapas principais são a criação, a aliança, e os esponsais de Cristo com a
Igreja (GS 48.50). E é a palavra de Deus que melhor nos revela o mistério
do matrimónio e a dignidade do amor conjugal (cf. CM, n. 128).

Na Igreja grega, lê-se na celebração do matrimónio: Ef 5, 20-33 e
Jo 2, 1-11. A Igreja arménia oferece uma lista para cada um dos mo-
mentos da celebração. Para os esponsais: Prov 9, 12-17; Cant 8, 14; Os
14, 6-10; Is 27, 1-13; Gal 4, 2-7 e  4, 13; Lc 1, 26-28. Para a bênção do
véu da noiva: Is 61, 10 - 62, 3; 1 Pe 3, 1-9; Jo 2, 1-11. Para a coroação:
Gen 1, 26-28; Gen 2, 21-24; Is 61, 9 – 62, 6; Ef 5, 11-23; Mt 19, 2-9.
Para a deposição das coroas: Os 14, 6-8; 1 Tim 2, 9-15; Jo 2, 1-11.

O novo Ritual Romano apresenta 9 leituras do Antigo Testamento;
14 Epístolas; 7 salmos responsoriais; e 10 perícopas dos Evangelhos;
no total, 40 textos bíblicos.

Mas para apresentar a doutrina do matrimónio cristão, seria sufi-
ciente citar os textos do Novo Testamento cuja leitura faz parte das
várias liturgias do matrimónio. As três principais perícopas são: Ef 5,
20-33; ; Jo 2, 1-11; e Mt 19, 1-11.
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O matrimónio é santo já na sua dimensão humana, porque entra
no desígnio de Deus criador, que fez o homem e a mulher à sua imagem
e semelhança. O próprio Deus é o “criador do matrimónio”, segundo a
expressão de uma oração síria: foi Deus que fez o homem e a mulher,
os uniu e os une ainda hoje. A lei que rege o matrimónio não pode ser
simplesmente a lei dos homens, mas a lei de Deus: “não separe o
homem o que Deus uniu”. O matrimónio não é uma obra puramente
humana: desde a origem Deus deu-lhe uma bênção, que continua
estando presente apesar do pecado:

Deus, Pai santo, pelo vosso infinito poder fizestes do nada todas as coisas
e, na harmonia primordial do universo, formastes o homem e a mulher à vossa
imagem e semelhança, dando um ao outro como companheiros inseparáveis,
para se tornarem uma só carne. Deus, Pai santo, que sois o autor do matri-
mónio e destes à primordial comunidade humana a vossa bênção que nem a
pena do pecado original nem o castigo do dilúvio nem criatura alguma pôde
abolir... " (CM, Bênção nupcial I, n. 74).

Com os profetas, uma nova dignidade é conferida ao matrimó-
nio: passa a ser uma imagem ou manifestação da aliança entre Deus e o
seu povo. O amor conjugal aparece como o reflexo do amor de Deus
pela Esposa que Ele escolheu para Si, a virgem filha de Sião.

Pai santo, que, para revelar o desígnio do vosso amor, quisestes significar,
no mútuo amor entre os esposos, a aliança que firmastes como o vosso povo ...
(CM, Bênção nupcial II, n . 242)

Mas esta referência não é mais que o início de uma revelação que
atingirá a sua plenitude no Novo Testamento, na nova aliança selada
com o sangue de Cristo.

3. O MISTÉRIO NUPCIAL DE CRISTO E DA IGREJA

O matrimónio cristão condensa, na sua própria realidade simbó-
lica, a história de um amor “esponsal” que começou na criação, alcan-
çou a sua plena realização em Cristo, e chegará à sua consumação na
escatológica O matrimónio cristão é “anamnese” não só do amor de
Cristo à Igreja, mas também de toda a história de amor esponsal de
Deus com os homens, desde a criação do mundo Assim, os esposos
cristãos, ao celebrarem o matrimónio, não começam uma aventura soli-
tária, mas inserem essa aventura na aventura universal da história da
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salvação, assumindo na sua própria carne o simbolismo da aliança de
Deus com o seu povo e com todos os homens

Mas como esta história tem o seu centro em Cristo, e o momento
culminante de Cristo é a Páscoa, também o matrimónio cristão se insere
de modo especial no mistério pascal de Jesus Cristo. Aqueles que se
casam “no Senhor” participam do mistério de amor e de entrega de
Cristo até à morte, e encontram neste mistério a resposta para as alegrias
e tristezas do seu próprio amor. Em Cristo o amor fez-se vida, dom e
resposta para o amor matrimonial

Deus, Pai santo, que no grande mistério do vosso amor consagrastes a ali-
ança matrimonial, tornando-a símbolo da aliança de Cristo com a Igreja ...
(CM, Bênção nupcial I, n . 74).

E, chegada a plenitude da nova aliança, manifestais, na união conjugal dos
vossos fiéis, o mistério nupcial de Cristo e da Igreja ... (CM, Bênção nupcial
II, n. 242)

Já no inicio da Oração eucarística este mistério é cantado, espe-
cialmente no segundo Prefácio do matrimónio

Vós firmastes a nova aliança com o vosso povo, para que, pelo mistério
redentor da morte e ressurreição de Cristo, se tornasse participante da natureza
divina e com Ele herdeiro da glória celeste. Como sinal da admirável riqueza
espiritual desta aliança, estabelecestes o vínculo santo do matrimónio, para
que o sacramento nupcial nos revele o mistério inefável do vosso amor.  (CM,
Prefácio II, n. 235)

Tudo o que os salmos, o Cântico dos Cânticos, e os profetas pu-
deram dizer sobre os esponsais de Deus com o seu povo pode aplicar-se
a Cristo e à Igreja. À luz da Carta aos Efésios, das parábolas evangéli-
cas, que comparam o reino de Deus a umas bodas de casamento, e so-
bretudo dos escritos joaninos, os textos do Antigo Testamento são lidos
e cantados como expressão do mistério de Cristo e da Igreja, em magní-
ficas orações e poemas, que acompanham todos os momentos da litur-
gia nupcial. Algumas citações das liturgias orientais mostrarão a sua
qualidade espiritual:

Que formosa és, filha das nações, que formosa és! És semelhante ao sol
que brilha sobre o mundo inteiro; sobre a tua fronte está esboçado o sinal da
cruz, e tua boca pura canta a glória; teus lábios estão impregnados do sangue
do Filho de Deus e teus filhos cantam a sua glória dia e noite ... O rei Salomão
já te cantou, Igreja Santa. O perfume que derramas é como o da rosa em Abril
(Sir 50, 8), teus lábios destilam mel (Cant 4, 11). És toda bela, ó Igreja, e em ti
não há qualquer mancha. Cristo-rei te guarda para que adores a sua cruz”
(Canto sírio).
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Igreja rainha, filha do rei, canta o louvor daquele que te desposou e te
levou à câmara nupcial. Por dote deu-te o sangue que brotou do seu lado; re-
vestiu-te de um traje resplandecente e perene; cobriu a tua cabeça com uma
magnífica coroa de glória (neste momento o sacerdote impõe as coroas aos
esposos) e à vista de todos tornou suave o teu perfume, como o fumo puro do
incenso; fez crescer a tua beleza como a da rosa, como a do botão da rosa de
Abril; sobre o Gólgota libertou-te da escravidão dos ídolos. Adora, pois, a cruz
sobre a qual Ele sofreu por ti e enalteceu a tua pequenez. (Canto caldeu) .

Estes cânticos e outros semelhantes, que adornam a acção litúrgica,
fariam esquecer aos esposos que se encontram diante do sacerdote para
só verem a Cristo desposando a sua Igreja. Na realidade, convidam a
converter a celebração da terra em mistério celeste. O homem e a mulher
cristãos, no dia do seu casamento, são eminentemente sinal de Cristo e da
Igreja

Mesmo as Igrejas que, no decurso da celebração, não lêem a pe-
rícopa de Jo 2, 1-11, recordam abundantemente as bodas de Caná e
evocam a alegria que dá o vinho maravilhoso do Reino. Como outrora
em Caná, também agora Cristo está presente e abençoa as núpcias:

Senhor, que, ao uni-los com um laço indissolúvel, fazeis um par com dois
seres diferentes e distintos ... (Oração arménia da coroação).

Uni-os, Senhor, na sua comunhão de amor, como unistes os justos que des-
de sempre Vos agradaram ; Vós sois o noivo da noiva sempre bela, resplande-
cente de formosura espiritual.  (Oração caldeia) .

Sois Vós mesmo este laço de amor e a lei da sua união. (Canto caldeu).

O matrimónio dos membros da Igreja é também matrimónio da
Igreja. Não é só assunto dos esposos, mas de toda a Igreja, não só por-
que a Igreja actua a sua sacramentalidade e se edifica na celebração dos
sacramentos, mas porque em cada matrimónio a Igreja esposa renova a
sua aliança de amor com Cristo esposo. É assim que a Igreja de Antioquia
celebra, no casamento, o sacramento das núpcias de Cristo e da Igreja:

Ao esposo celeste, que por amor desposou a Igreja, que vinha manchada
das nações, e pela sua crucifixão a purificou e lavou e fez dela uma esposa
gloriosa , e convida para o seu banquete de núpcias os profetas, os apóstolos e
os mártires: a Ele a glória pelos séculos.

Nunca houve esposa como aquela que o Primogénito desposou. Ele a
adquiriu para Si antes de todas as coisas e, na sua morte, lhe preparou o festim
de núpcias. Subiu ao madeiro e ela estava junto d’Ele; abriu o seu lado e ela foi
lavada no seu sangue, e levantou a voz e aclamou: Santo, santo, santo é o Filho
em tudo semelhante a seu Pai.
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Quer sejam orações de súplica ou de bênção, todas elas se inspi-
ram na Bíblia. Assim, a Igreja de Antioquia, sempre atenta ao mistério
da união de Cristo com a Igreja, dirige-se aos esposos nestes termos:

Cristo, o esposo fiel, confirme o vosso matrimónio na verdade do seu
amor. Assim como Ele encontra a alegria na sua Igreja, assim possais vós en-
contrar a felicidade um no outro.

E o ritual caldeu é ainda mais explícito:
De beleza e de glória o Filho de Deus coroou a sua Igreja a quem desposou.

Ele convidou para as suas núpcias os exércitos do céu e os habitantes da terra
para participarem no seu banquete. Com raios fulgurantes da luz de seu Pai
inacessível, teceu as coroas; às encruzilhadas dos caminhos enviou as suas
ordens; e convida todas as gerações. Convida-as para que tragam seus presen-
tes ao banquete nupcial da Igreja, a esposa do rei que o Filho do Altíssimo
desposou por amor.

É este mistério de núpcias que cantam sem cessar os rituais do
Oriente, unindo a Encarnação, as bodas de Caná e a Cruz: como este
cântico da Igreja Maronita, atribuído a Santo Efrém:

Cristo, que nascestes de Maria e da raça de David, vosso servo, que reves-
tistes o corpo da nossa humanidade, que nascestes da nossa raça e Vos tornas-
tes um dos nossos, Cristo Esposo que desposastes a Igreja santa e fiel, e no
cenáculo lhe destes o vosso Corpo e Sangue ... estendei a vossa direita e aben-
çoai o esposo e a esposa ... que vieram à santa Igreja para serem abençoados
pelos sacerdotes.

O ritual caldeu faz ainda pronunciar sobre cada um dos esposos
uma ampla bênção. Eis algumas passagens:

Cristo Nosso Senhor levante a tua cabeça e te faça prosperar, neste mundo
como no outro ... Cristo governe a tua vida. Abençoe os teus empreendimentos
... A tua colheita seja abundante como a inundação do Tigre. Possas crescer e
produzir fruto de todas as maneiras, como o Eufrates no meio das nações ...
Noite e dia te proteja a sombra da Cruz fulgurante. Prospere a tua casa e te
introduza perpetuamente na alegria. O teu sono seja tranquilo. De manhã des-
pertes na alegria; ao meio dia recolhas a felicidade; em todo o tempo encontres
repouso. Caminha de virtude em virtude, de glória em glória. Sobe degrau a
degrau. Progride sempre no bem. A Trindade santa te dê todas as bênçãos e
Deus seja glorificado em ti. Amen.

Como vimos, a referência do matrimónio cristão ao mistério es-
ponsal de Cristo e da Igreja não é uma simples relação comparativa ou
analógica, mas uma relação real e efectiva, que faz do símbolo do ma-
trimónio uma actualização viva da realidade que simboliza. O matri-
mónio é ao mesmo tempo “anamnese” ou memória do mistério da união
conjugal de Cristo com a Igreja e “presença” do mesmo mistério na
união conjugal.
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4. DIMENSÃO TRINITÁRIA DO MATRIMÓNIO

O matrimónio, como todos os sacramentos, compreende-se a partir
da Páscoa-Pentecostes. Tem por isso uma dimensão pneumatológica.
Se a Igreja é o sacramento principal do Espírito de Cristo, os sacramentos
da Igreja são igualmente sacramentos do Espírito de Cristo. Neles está
presente e actua o dom escatológico de Cristo: o Espírito Santo. E o
Espírito Santo não é só princípio e fundamento dos sacramentos; é também
seu fruto e seu dom.

A graça do matrimónio, por ser dom do amor pascal, é também
graça do Espírito. Só com esta graça poderão os esposos cumprir a sua
missão e os seus compromissos, aprofundar a sua união e o seu amor,
permanecer na fidelidade e na entrega, ser templos do Espírito e “igreja
doméstica”.

A consagração baptismal no Espírito desenvolve-se e especi-
fica-se na consagração matrimonial pelo Espírito:

Cristo ... que já vos consagrou pelo santo Baptismo, vai agora dotar-vos e
fortalecer-vos com a graça especial de um novo Sacramento (CM, n. 59).

Se a aliança matrimonial é uma aliança no Espírito, o amor dos
esposos é um amor que encontra a sua solidez no Espírito, como princí-
pio de comunhão e renovação permanentes:

Assim como Cristo amou a Igreja e Se entregou a Si mesmo por ela, assim,
pelo sacramento do Matrimónio, o Espírito Santo faz que os esposos cristãos
... se esforcem por alimentar e promover a sua união conjugal” (CM, Prelim.,
n. 9).

Nas liturgias orientais encontra-se sempre, em cada sacramento,
a epiclese, oração dirigida ao Pai implorando a descida do Espírito
Santo. Na segunda edição típica do Ritual romano colmatou-se uma
lacuna ao inserir-se uma epiclese nos formulários das bênçãos nupciais:

Olhai benignamente para estes vossos servos, que, unindo-se pelo vinculo
do matrimónio, esperam o auxílio da vossa bênção: enviai sobre eles a graça
do Espírito Santo para que, pelo vosso amor derramado em seus corações,
permaneçam fiéis na aliança conjugal (CM, Bênção nupcial I: n. 74).

Estendei sobre estes vossos servos a vossa mão protectora e derramai em
seus corações a virtude do Espírito Santo. (CM, Bênção nupcial II: n. 242).

Desça, Senhor, sobre esta esposa e seu marido a abundância das vossas
bênçãos, e a virtude do Espírito Santo inflame os seus corações. “ (CM, Bênção
nupcial III: n. 244).
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No rito bizantino a epiclese é formulada do seguinte modo:
Senhor nosso Deus, coroai de glória e de honra estes esposos.

A epiclese marca o momento da descida do Espírito Santo, para
realizar o Pentecostes conjugal. “O fim de toda a economia de Cristo é
a descida do Espírito Santo”, afirma São Simeão. Do mesmo modo
Santo Atanásio: “O Verbo assumiu a carne, afim de que pudéssemos
receber o Espírito Santo”.

Na oração sacerdotal (Jo 17), Jesus anuncia o cumprimento da
sua missão: “Dei-lhes a glória que Tu me deste, a fim de que sejam um.
A glória designa o Espírito Santo, e é Ele que opera o ser “um em Cristo”.
Também os esposos são “coroados de glória”, a fim de serem um só,
uma célula viva na comunhão dos santos, que é a Igreja.

Quando o matrimónio é assim vivido no Ágape e no Espírito,
torna-se uma imagem da vida trinitária. O matrimónio-família é o
símbolo vivo que melhor expressa o mistério da vida trinitária; a
unidade na diversidade singular das Pessoas divinas encontra o seu
reflexo e imagem na unidade que respeita a singularidade do marido e
da mulher; e a comunhão no amor trinitário é o modelo que se torna
presente na comunidade conjugal.

O sacramento do matrimónio significa a intervenção do Deus-amor:
como Pai, de quem procede frontalmente todo o amor e todo o dom;
como Filho, que manifesta e realiza de forma privilegiada o amor, pela
sua encarnação, vida, morte e ressurreição; como Espírito, que, sendo a
própria relação de amor entre o Pai e o Filho, dinamiza historicamente
esse amor, sobretudo na Igreja e pela Igreja, para conduzir a história à
sua plenitude.

Seria desejável que esta teologia trinitária estivesse mais presente
no ritual romano do matrimónio. Além das doxologias finais das orações,
dos formulários de bênção nupcial e de uma bênção final, de estrutura
trinitária, a referência à Trindade praticamente só aparece nas palavras
“em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”, que concluem a entrega
das alianças.
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5. PREFIGURAÇÃO DAS NÚPCIAS CELESTES

As liturgias nupciais manifestam um grande optimismo sobre os
valores humanos do matrimónio. Mas devemos notar que elas convi-
dam a entender o matrimónio de modo especial num sentido transcen-
dente. Não só porque “gerando filhos para a terra”, os esposos cristãos
preparam “filhos para a Igreja”, mas porque as bodas terrestres são
imagem e antecipação das bodas do céu.

Sendo o matrimónio um sacramento permanente e renovando-se
pela participação eucarística, ele está em constante tensão e dinamismo
escatológico. É certo que esta permanência nunca chega a realizar o
seu ideal, nem a renovação chega a ser perfeita. E sabendo o crente que
a plenitude é Cristo, também sabe que não é ainda uma plenitude pos-
suída e realizada. A aliança matrimonial é uma aliança em contínuo
dinamismo de perfeição. Mais ainda, é uma aliança que, na sua aparên-
cia terrena, está chamada a desaparecer. O matrimónio não é da ordem
das últimas realidades, mas das penúltimas. É um sinal real da esperan-
ça escatológica para a realização do que anuncia.

Como sacramento que consagra um estado de vida, e de vida a
dois, o matrimónio, apesar dos seus inevitáveis limites, é prefiguração
das núpcias celestes. É esta a teologia expressa nos rituais:

Concedei a estes novos esposos, que hoje participam da vossa mesa, a ale-
gria de participarem um dia no banquete celeste (CM, Bênção nupcial n. 242).

O ritual sírio é ainda mais expressivo:
Fazei-nos dignos, Senhor Deus, de participar na alegria do vosso banquete que

não tem fim, na alegria da vossa câmara nupcial que não conhece ocaso, na felici-
dade do vosso festim eterno; concedei-nos a graça de participar na alegria dos
convidados que nele participam, com os convidados que nele exultam... Então Vos
cantaremos os cânticos de glória e de acção de graças ( Oração síria).

Também segundo o rito caldeu, a Igreja vê nas núpcias humanas
a antecipação da felicidade que aguarda todos os participantes nas
núpcias do Cordeiro:

Esposo celeste, no último dia da vossa parusia, introduzi na câmara nupcial,
espiritual e celeste, aqueles que convidastes: nós Vos pedimos: tende piedade de
nós.

Esposo celeste, o vosso banquete nupcial prolonga-se por toda a eter-
nidade: concedei a concórdia àqueles que Vos adoram, que põem em Vós a sua
esperança, e que se uniram segundo a vossa lei.
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6. MATRIMÓNIO E VIRGINDADE

É justamente nesta perspectiva escatológica que se entende a ne-
cessária complementaridade do matrimónio e da virgindade. O “não
casar-se por causa do reino de Deus” não indica que seja melhor ou
tenha mais mérito do que o “casar-se no Senhor”. Matrimónio e virgin-
dade complementam-se, explicam-se e enriquecem-se mutuamente. Se
o celibatário recorda ao casado o carácter escatológico do matrimónio,
este recorda ao celibatário a dimensão terrena da escatologia.

Matrimónio e vida consagrada são dois caminhos que conduzem
ao mesmo fim, à santidade. Consciente disso, o sacerdote dirige-se aos
noivos dizendo: “Vós que seguis o caminho do matrimónio...”
(CM, n. 60). Mas o chamamento de Deus não se dá só antes do matri-
mónio: “Deus, que chamou os esposos ao matrimónio, continua a
chamá-los no matrimónio”, diz o Ritual, citando a Familiaris Consortio
de João Paulo II (Prelim., n. 11).

O matrimónio é o sinal das bodas do céu, e a virgindade é a sua
antecipação. O matrimónio cristão não pode compreender-se sem a
presença complementar da virgindade: “a coroa celeste para as virgens
santas; a terrestre para os que se unem aqui em matrimónio” (Oração
arménia). O louvor da virgindade é muitas vezes proclamado perante
aqueles que estão reunidos para uma liturgia nupcial, da mesma forma
que a liturgia da consagração das virgens será decalcada sobre o rito do
matrimónio:

Pela consagração “a virgem é constituída como pessoa sagrada, sinal trans-
cendente do amor da Igreja para com Cristo, imagem escatológica da Esposa
celeste e da vida futura” (Consagração das Virgens, Prelim., n. 1).

“ ... alguns dos vossos filhos, inspirados por Vós, renunciam ao matrimónio
casto, desejando participar do mistério que ele significa e, sem imitarem a vida con-
jugal, amam o que pelas núpcias é prefigurado “ (Consagração das Virgens, n. 34).

Mas, acima de tudo, nas Igrejas do Oriente, volta sem cessar,
como preciosa filigrana, a oração a Maria, esposa, mãe e virgem, “a
pura câmara nupcial do noivo puro”. (Aclamação da liturgia copta).
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CONCLUSÃO

Certamente esta dimensão do matrimónio cristão ultrapassa
muitas vezes o nível em que se encontram os que pedem à Igreja a
bênção matrimonial. Compete às comunidades cristãs, e antes de mais
aos pastores, pelo diálogo pastoral e através duma celebração digna,
fazer o possível por que os noivos se abram ao mistério das núpcias, na
sua referência a Cristo e à Igreja.

Os perigos causados pelos matrimónios clandestinos na Idade
Média talvez fossem menores do que os que hoje encontra a doutrina e
a espiritualidade do matrimónio cristão, num mundo secularizado.
É aí que a lição da história litúrgica pode ser mais válida: a catequese
activa, prática e popular que os ritos comportam, apresentando a
riqueza da mensagem em gestos e palavras que alcançam o homem na
sua cultura e na sua vida, será um dos meios mais seguros de fazer
triunfar o ideal cristão do matrimónio.

LUÍS RIBEIRO DE OLIVEIRA



PASTORAL E CELEBRAÇÃO
DO MATRIMÓNIO

1. OS DESAFIOS PASTORAIS

QUE O MATRIMÓNIO COLOCA ÀS IGREJAS

Os trabalhos apresentados durante este encontro, já devem ter
proporcionado aos presentes a consciência dos imensos desafios pasto-
rais que o matrimónio coloca ás igrejas.

Desafios remotos,, mas que, infelizmente, muitas vezes só são
pressentidos quando, já com o casamento decidido, os jovens casais
nos procuram para as “declarações iniciais”.

Desafios que resultam dum conjunto de factores culturais gera-
dores duma mentalidade comum, não evangelizada, e, muitas vezes di-
ametralmente oposta ao espírito cristão.  Senão, vejamos :

A privatização do matrimónio, ou seja a recusa da sua dimensão
social e comunitária, traz consigo o desafio a que se estabeleça com
renovado relevo a dimensão eclesial deste sacramento e a sua relevância
missionário.

A primazia do afectivo sobre o institucional, que é expressão da
importância que se confere à subjectividade, traz consigo o desafio a
que, sem deixar de valorizar essa dimensão, ela seja proposta não como
um valor em si mesmo, mas como algo que está ao serviço duma alian-
ça que encontra na instituição o espaço da sua estruturação e vivência.

A valoração do presente em contraste com o duradoiro, que de si
pode ser um valor, obriga o pastor a estar atento ao perigo duma desva-
lorização da ‘indissolubilidade, e à necessidade de a apresentar como a
autenticidade do amor na duração do tempo.

A recusa das aparências sociais, que pode ser expressão dum desejo
de genuinidade, pode, muitas vezes, conduzir o casal a um isolamento
ainda maior, que empobrece a vivência matrimonial no que respeita ao
testemunho publico e eclesial e no que se refere ao seu carácter político
e missionário.

A falta de estima pela fidelidade jurídica, pode trair uma autêntica
alienação, fruto duma visão algo romântica do matrimónio, que as igrejas
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devem denunciar, apontando o valor de mediação que o ordenamento
jurídico e canónico pode oferecer no discernimento das crises e na elu-
cidação dos critérios que devem determinar as opções.

O medo de compromissos definitivos, tão característico duma
cultura fragmentária, traz à pastoral o desafio duma educação para a
descoberta da fecundidade de tais compromissos e do seu significado
libertador, justamente porque livra da ansiedade compulsiva resultante
da acumulação de experiências sem continuidade.

A exaltação da liberdade, tantas vezes confundida com livre arbí-
trio, coloca à pastoral do matrimónio o desafio a uma educação para a
liberdade entendida como um objectivo a atingir e como a capacidade
de que Deus nos dotou de poder aderir ao bem sem predeterminação,
mediante um investimento pessoal, tanto mais expressivo e rico, quan-
to mais autocomprometedor e abrangente.

O triunfo do individualismo, talvez o pecado original da nossa cul-
tura, leva a pastoral do matrimónio a ter de acentuar o valor da comunhão
inter-pessoal como suporte necessário para a estruturação da personali-
dade e condição prévia para a expressão plena da individualidade.

Mas os desafios não se ficam por aqui.

Quando nos confrontamos com o modelo dominante de família
na actualidade,, também nos apercebemos que a pastoral tem de ter em
conta tal modelo, por causa dos novos desafios e até dificuldades que
tal modelo representa para uma vivência quer do casamento, mesmo
como instituição natural e mais ainda, porventura, como sacramento.

A dimensão de família nuclear, reduzida a um círculo afectivo
que integra apenas os pais, um filho ou um casalinho, traz a pastoral
familiar novos problemas, resultantes da estreiteza desse círculo, ainda
por cima sujeito a uma sobrecarga de expectativas e super-investimento
afectivo.

A subalternização de família perante a sociedade, que vai cha-
mando a si muitas das funções educativas económicas assistências e
até políticas, anteriormente protagonizadas pela família, faz com que a
sua importante missão, por todos reconhecida, se torne, na prática, in-
viável.

As relações intrafamiliares que se tornaram progressivamente
mais igualitárias, recíprocas e comparticipadas, ajudando a fazer do
bloco familiar um único sujeito, que a pastoral familiar é chamada a
reconhecer e a assumir cada vez mais como tal.
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Simultaneamente com a característica anterior, cresce a coesão
no interior de família, porque é mais fácil desenvolverem-se relações
de compreensão, confiança, ajuda e diálogo, quer conjugal, quer fami-
liar.  Se a pastoral matrimonial souber lidar com esta característica e
propuser estratégias para o seu incremento, poderá ajudar a diminuir a
conflitividade e a aumentar a alegria na vida familiar.

Todavia, permanecem as áreas de conflito, sobretudo no diálogo
pais-filhos, sobretudo quando, por falta de diálogo, a proposição de
orientações normas ou meros conselhos, é entendida como uma inva-
são da legítima autonomia e limitação da liberdade. Aqui a pastoral
deve intervir, ajudando os pais no exercício duma autoridade de que
não podem demitir-se.

Finalmente, devemos ter presente que a família se autonomizou,
ganhando mais capacidade de movimento, organização e livre escolha,
embora essa livre escolha se aplique sobretudo em áreas como o consu-
mo., a diversão, em detrimento de outras muito mais decisivas para a
vida das pessoas.

É neste contexto histórico-cultural que a pastoral do matrimónio
deve assentar, entendendo-se não apenas como uma preparação para o
sacramento, mas antes como uma acção global de formação humana e
cristã, que torne a realidade do casamento capaz de servir de suporte a
uma significação sacramental que o transfigura e lhe oferece um hori-
zonte de sentido e fecundidade.

1.1. Do namoro ao casamento e do casamento ao sacramento:
ou os itinerários duma pastoral pré-matrimonial.

Entrar a falar do sacramento do matrimónio a pessoas que vivem
mergulhadas na mentalidade dominante, é correr o risco de estabelecer
uma comunicação num comprimento de onda para a qual o destinatário
não tem receptor compatível.

Na verdade o matrimónio supõe um itinerário de maturidade
afectiva que lhe possa servir de suporte para a sua significação sacra-
mental.  Na “Familiaris Consortio” o Papa João Paulo II depois de des-
crever as características da aliança conjugal, conclui: “numa palavra,
trata-se de características normais do amor conjugal natural, mas com
um significado novo que não só as purifica e as consolida, mas eleva-as a
ponto de as tornar a expressão dos valores propriamente cristãos” (n. 13).

No mesmo documento o Papa afirma que “a preparação para o
matrimónio deve entender-se e realizar-se como um processo gradual e
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contínuo. Compreende, de facto, três momentos principais: uma prepara-
ção remota, outra próxima e uma outra imediata” (n. 66). Infelizmente
todo este itinerário, que o próprio Papa, repetidamente, diz ser análogo ao
do catecumenato, está longe de ser assumido na nossa prática pastoral e
mesmo a preparação imediata só atinge um número reduzido de casais.

Assim sendo torna-se irrealista pensar que os esposos poderão
assumir o significado sacramental do matrimónio, quando, em boa ver-
dade, nem sequer conhecem o seu significado natural.  Nos preliminares
da segunda edição típica da Celebração do Matrimónio, pode ler-se o
seguinte: “A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher cons-
tituem entre si uma comunhão total de vida, recebe a sua força e vigor
da própria criação, mas para os cristãos é elevada a uma dignidade ainda
mais alta, visto ser enumerada entre os Sacramentos da nova aliança”,
Esta referência à criação lembra a necessidade da tal formação básica,
que o Papa considera preparação remota e que deve começar na infância
através duma sábia pedagogia familiar.

Analisando o que aí nos propõe a Familiaris Consortio, vemos
que se trata duma formação que inclui dois grandes capítulos: um com
mais incidência psicológica e outro de carácter mais espiritual.  No
primeiro, afirma o Papa, trata-se de levar as crianças a “descobrirem-se
a si mesmas como seres dotados de uma rica e complexa psicologia e
de uma personalidade particular com as forças e fragilidades próprias”.
São depois explicitados alguns dos conteúdos desta formação: “a esti-
ma por todo o valor humano autêntico, quer nas relações interpessoais,
quer nas sociais, com tudo o que significa para a formação do carácter,
para o domínio e recto uso das inclinações próprias, para o modo de
considerar e encontrar as pessoas do outro sexo”.  No segundo fala-se
“duma sólida formação espiritual e catequética, que saiba mostrar o
matrimónio como verdadeira vocação e missão, sem excluir a possibi-
lidade do dom total de si a Deus na vocação à vida sacerdotal ou religiosa”.

Não basta, por isso, encarar, como já se vai fazendo, a possibilidade
de fazer uma acção pastoral com os namorados.  Há um trabalho prévio
que os ajudará a viver essa aprendizagem como uma boa preparação para o
casamento e não apenas, como tantas vezes acontece, como uma antecipa-
ção de etapas sem aprofundamento nem responsabilidade.

Importa, sobretudo, ter em conta o clima de anomia e permissivi-
dade em que os jovens vivem imersos e que faz com que desconheçam
as potencialidades da vida afectivo-sexual, reduzida a uma banalizarão
de comportamentos socialmente justificados desde que prevenidos
pelo uso dum pedaço de latex.
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1.2. Necessidade de estender a dinâmica catecumenal
a este sacramento.

É a propósito do desenvolvimento da segunda e terceira etapa da
pastoral familiar que a “Familiaris Consortio” usa, por duas vezes, esta
expressão.  Assim podemos ler, falando da preparação próxima que ela
deve ser “como em forma de caminho catecumenal” e, falando da pre-
paração imediata, diz que deve ser “um caminho de fé, análogo ao do
catecumenato”.

Foi por isso com algum regozijo que vi introduzido na segunda
edição típica da Celebração do Matrimónio, o rito da Celebração da
Bênção dos Noivos.  Tal Celebração constitui, por si mesma, uma etapa
na caminhada dos noivos para o matrimónio e confere-lhe a tal expres-
são catecumenal de que fala o Papa.  Isso mesmo está implícito nos
Preliminares da celebração desta bênção, quando ‘ lá se diz que “o noi-
vado dos cristãos constitui para as duas famílias um acontecimento sin-
gular, que convem celebrar com algum rito e oração comum, para que,
pela invocação da bênção divina, chegue a bom termo o projecto inici-
ado”.  Ao falar deste modo, claramente se assume o matrimónio não
apenas como um rito sacramental, mas como um processo catecumenal
que tem por trás um “projecto” de aliança entre duas pessoas que, pela
fé, ganha dimensão sacramental.

Entendido como um tempo de formação e iniciação sacramental,
o catecumenato matrimonial deverá ter duas grandes etapas:

A primeira, coincidente com a preparação próxima de que já se
falou, deverá ter, segundo a mesma Exortação apostólica, os seguintes
conteúdos:

a) catequese renovada para que o sacramento seja celebrado e
vivido com rectas disposições morais e espirituais; b) preparação para
a vida a dois, apresentando o matrimónio como ma relação interpessoal
do homem e da mulher em contínuo desenvolvimento; isto supõe o
aprofundamento dos problemas da sexualidade conjugal e da paterni-
dade responsável e a aquisição de elementos de base para uma condu-
ção ordenada da família; c) preparação para o apostolado familiar, para
a fraternidade e colaboração com as outras famílias, para a inserção
activa nos grupos, associações, movimentos e iniciativas que tem por
finalidade o bem humano e cristão da família.

Penso que era aqui, no final desta etapa que se deveria introduzir
o rito da bênção dos noivos.
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A segunda, que constitui a preparação imediata para a celebração
do matrimónio, deverá ter os seguintes conteúdos: a) avaliação das dis-
posições dos noivos, tomando como modelo o exame pré-matrimonial
exigido pelo direito canónico; trata-se dum encontro pessoal do pastor
com os noivos cujo alcance é tanto maior quanto aí se pode iniciar ou
dar continuidade a uma relação pastoral que tem muita importância
para a constituição e actividade da “igreja doméstica”;

b) aprofundamento do mistério de Cristo e da Igreja, dos signifi-
cados de graça e de responsabilidade do matrimónio cristão;

c) preparação para tomar parte activa e consciente nos ritos da
liturgia nupcial.

A urgência deste catecumenato matrimonial é tanto mais sentida,
quanto são raros os casos em que os noivos que recebemos para prestar
as declarações iniciais se encontrem conscientes do significado sacra-
mental do matrimónio que se propõem celebrar.-

Daí que os nossos CPM (Cursos de Preparação para o Matrimónio)
devam incluir para lá dos temas clássicos, um Primeiro Anúncio ou Que-
rigma, como ponto de partida da preparação para o Matrimónio.  Neste
campo conheço apenas a experiência feita no Brasil, na Arquidiocese de
Porto Alegre, que inclui o desenvolvimento dos seguintes temas:

1. Experiência do amor salvífico de Deus;
2. Consciência do pecado e sentido da salvação;
3. Acto de fé e de conversão;
4. Encontro pessoal com Jesus – o Salvador;
5. A promessa;
6. Integrar-se – Comunidade Cristã.

Após este primeiro anúncio seguem-se então os temas clássicos da
preparação para o Matrimónio:

1. Amor e Vida quotidiana; Desenraizamento,
2. A vivência do Sacramento do Matrimónio na Fecundidade;
3. A vivência da sexualidade no Sacramento do Matrimónio.
Refira-se aqui, a título de exemplo a disposição da CNBB, que

diz o seguinte:
“Os candidatos ao matrimónio deveriam realizar o encontro de

noivos, ao menos, com seis meses de antecedência, para que, eventual-
mente, pudessem colocar intenções e propósitos mais sólidos possíveis
para sua vida cristã, ao abraçarem o matrimónio.  Trata-se de um mo-
mento de amadurecimento para a decisão final” (Doc. 65/58).

Nesta área pastoral temos muito a fazer entre nós.
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1.3. Agentes e meios para uma pastoral pré-matrimonial

Tratando-se duma actividade pastoral, temos de começar por
afirmar que o agente principal é a própria comunidade, organica-

mente constituída como uma Igreja local, confiada à responsabilidade
dum sucessor dos apóstolos.

Porém, devemos privilegiar, como faz a Familiaris Consortio a
família cristã.  Cito: “Se a família cristã à comunidade, cujos vínculos
são renovados por Cristo mediante a fé e os sacramentos, a sua partici-
pação na missão da Igreja deve dar-se segundo uma modalidade comu-
nitária: conjuntamente, portanto, os cônjuges enquanto casal, os pais e
os filhos enquanto família, devem viver o seu serviço à Igreja e ao
mundo” (n. 50).  No mesmo sentido se pronunciou a Conferência Epis-
copal Portuguesa, que diz que a « pastoral familiar tem de ser, eminen-
temente, obra das próprias famílias (.,.) Nem existirá pastoral familiar
numa diocese ou numa paróquia, enquanto não pudermos contar aí com
um certo número de famílias comprometidas nesse trabalho apostólico
(A Pastoral Familiar à luz do Sínodo, CEP 28.12.1980 n. 9).

O mesmo documento assinala, porém, que “cabe aos bispos e aos
sacerdotes a primeira responsabilidade, em razão do seu ministério de
mestres e guias do Povo de Deus” (n. 7). E citando o Sínodo, afirma o
mesmo documento no parágrafo seguinte: “Na pastoral familiar o sa-
cerdote ocupa lugar especial. É seu dever proporcionar ás famílias o
alimento e o conforto da Palavra de Deus e dos sacramentos e ainda
outros meios de crescimento espiritual, promovendo e reforçando o
amor familiar numa constante atenção e paciência, a fim de que se for-
mem famílias autenticamente realizadas e felizes”.

Também os religiosos e religiosas aí desempenham um papel in-
dispensável, nomeadamente no campo da educação.  São também reco-
nhecidos os contributos oferecidos pelos movimentos eclesiais a esta
pastoral.

Não podemos deixar de concordar que esta actividade pastoral
que deve ter a família como seu protagonista principal, tem muitas ve-
zes um carácter fragmentário, porque fixa a sua atenção nos indivíduos
em vez de tomar a família cristã como um sujeito pastoral, capaz de
desenvolver uma pastoral integral, missionário e evangelizadora.  Não
podemos, deixar de concordar com Eugênio de Frutos quando afirma:
“uma das falhas da actual pastoral familiar é que está programada e é
realizada na sua maior parte por clérigos. É muito grande a necessidade
de agentes seculares.  E isto supõe a tarefa de formação de leigos res-
ponsáveis, conscientes da sua missão (Matrimonio y Familia, pg. 250).
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Tratando-se duma acção pedagógica desenvolvida gradualmente,
são muitos os meios de que podemos lançar mão para o seu desenvolvi-
mento.  No campo da linguagem audio-visual, não faltam produtos que
nos podem ajudar.  Tal como acontece com os computadores, existem
equipamentos, por vezes o que faltam são utilizadores competentes.

A pastoral pré-matrimonial deve inserir-se no campo mais vasto
da pastoral da vocação cristã e por isso deve utilizar os mesmos meios
que esta utiliza.

Quando porém se iniciam etapas que já supõem um projecto ma-
trimonial, como acontece com o namoro, então é de criar iniciativas
específicas.  Na paróquia onde trabalho, experimentámos com algum
sucesso a criação de um grupo de namorados, para acompanhar pasto-
ralmente essa fase.  Mas trata-se duma iniciativa ainda muito no início.
São de referir também, pelo significado que tem nesta área, as ENS de
jovens.

2.  O MATRIMÓNIO E A SUA CELEBRAÇÃO

Se o casamento deve ser bem preparado, deve também ser conve-
nientemente celebrado.  Assim começa o número 20 do citado docu-
mento da CEP que continua:

“A liturgia do matrimónio, actualizada segundo o novo Ritual,
há-de ser particularmente cuidada, tendo em conta o carácter social
deste sacramento e a sua importância na vida das pessoas.  Para os
nubentes, e respectivas famílias e amigos, o dia do casamento é sempre
dia de festa.  Deveria sê-lo para toda a comunidade, que acolhe um
novo casal e se compromete a ajudá-lo na caminhada familiar cristã.
Bem sabemos que, por vezes, faltam condições, nalgumas paróquias,
que possibilitem a valorização festiva e solene da celebração do matri-
mónio.  Pena é que nem sempre essa celebração possa considerar-se
elemento relevante de evangelização e catequese familia”.

Transcrevo também para aqui o n. 35 dos Preliminares do ritual
para a Celebração do Matrimonio que diz o seguinte:

“Devem realçar-se os principais elementos do Matrimónio, a saber:

1) a liturgia da Palavra, em que se manifesta a importância do
Matrimonio cristão na história da salvação e a dignidade e os deve-
res que daí decorrem para a santificarão dos esposos e dos filhos;
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2) o consentimento dos contraentes, pedido e aceite pelo assistente;

3) aquela venerando oração, em que se invoca a bênção de Deus sobre
a esposa e o esposo;

4) e, finalmente a Comunhão eucarística dos esposos e dos restantes
participantes, pela qual se alimenta de modo especial a sua caridade
e se elevam à comunhão com Deus e com o próximo”.

2.1. Situações de fé e formas de celebração

São muito diferenciadas as situações de fé, por parte dos nuben-
tes.  Sem entrar em casuísticas que nos poderiam reter aqui o resto do
dia, penso que são de referir alguns critérios pastorais.

Folheando o novo ritual, uma vez que não tem índice, podemos
dar-nos conta de que o mesmo supõe varias situações:

Capítulo I: Celebração do Matrimónio dentro da Missa;

Capítulo II: Celebração do Matrimónio sem Missa;

Capítulo III: Celebração do Matrimónio na presença de um Assistente
Leigo; (este capítulo não existia na primeira edição)

Capítulo IV: Celebração do Matrimónio entre uma parte católica e
uma catecúmena ou não-cristã.

Este conjunto de capítulos fazem-nos pensar que, em termos de
fé, o próprio ritual caminha do mais para o menos, sugerindo assim, aos
pastores, uma gradualidade de opções, decidida em conformidade com
a avaliação da fé dos nubentes.  Aliás o n. 20 dos Preliminares afirma a
este respeito: “Durante a preparação, tendo em conta a mentalidade do
povo sobre o Matrimónio e a família, os pastores devem procurar evan-
gelizar o autentico e recíproco amor dos noivos à luz da fé.  E o que se
requer para a celebração válida e lícita do Matrimónio pode servir tam-
bém para promover a fé viva e o amor fecundo entre os noivos, que se
propõem constituir uma família cristã”.

No diálogo pastoral com os noivos, o assistente avaliará e decidi-
rá o tipo de celebração por que deve optar, não deixando de solicitar
toda a sua participação nessa escolha, tendo presente que são eles os
ministros da celebração.

Em qualquer dos casos, trata-se sempre duma celebração de fé e
não dum contrato matrimonial que por acaso se celebra na igreja.  Daí
que, quer os noivos, quer os convidados, devam ser advertidos eficaz-
mente acerca do clima de oração em que toda a celebração decorre.  O
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n. 14 dos Preliminares é muito eloquente quando afirma que os pasto-
res de almas devem procurar uma “frutuosa celebração litúrgica do
Matrimónio, em que se manifeste que os cônjuges significam e partici-
pam no mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja”.
Piedosas intenções? julgo que se trata, sobretudo de um desafio pasto-
ral a que não poderemos fugir.  O mesmo se diga daquilo que vem refe-
rido no n. 17, em que se recomenda que os nubentes recebam o sacra-
mento da Confirmação antes de serem admitidos ao Matrimónio a fim
de completarem a iniciação cristã, e se for necessário, o sacramento da
Penitência.

2.2. As celebrações possíveis
no itinerário catecumenal para o sacramento.

Quando confrontamos o actual quadro de formação catequética
das crianças e adolescentes, verificamos que houve uma preocupação
de assinalar de dois em dois anos, com uma celebração festiva, a pro-
gressão nas diversas etapas da iniciação cristã plena. Julgo que, no iti-
nerário para o matrimónio se deve aplicar uma criatividade pastoral
equivalente, valorizando não só a Bênção dos Noivos que o ritual pre-
vê, mas imaginando também outras celebrações, dentro do quadro ge-
ral da liturgia católica.

Fazendo um esforço de criatividade pastoral, peço licença para
propor algumas iniciativas:

1) Festa da Sagrada Família: esta poderá ser uma oportunidade para
fazer não só uma doutrinação sobre o matrimónio e a família cristã,
mas também para assinalar, na comunidade cristã a presença de gru-
pos de preparação para o Matrimónio e, porventura, celebrar algu-
ma etapa do seu crescimento.

2) Dia dos Namorados: por influência da sociedade mercantil, que ne-
cessitou de criar um novo incentivo ao consumo no período que
medeia entre o Natal e a Páscoa, os pastores são confrontados com
um dia de S. Valentim, que ainda por cima aparece em rota de coli-
são com S. Cirilo e S. Metódio, co-padroeiros da Europa.  Entre o
ignorar o facto ou tirar dele algum partido, resolvi assumi-lo para
convidar os namorados cristãos a virem à Missa nesse dia e dar uma
dimensão cristã a essa data.  Claro que celebro a Missa dos Padroei-
ros da Europa e recolho deles o exemplo de inculturação que nos
deixaram.
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3) Festa de S. Joaquim e Santa Ana: Com mais razão do que a festa
anterior, esta poderia ser aproveitada pastoralmente para a valoriza-
ção da pastoral do matrimónio, assinalando alguma das etapas nessa
caminhada.

4) Bênção dos Filhos.  O ritual das bênçãos é um manancial de suges-
tões pastorais que, segundo penso, ainda é muito mal conhecido.  Lá
encontramos esta bênção dos filhos, lembrando o n. 106 dos Preli-
minares da mesma que esta “pode fazer-se em circunstâncias peculi-
ares da vida dos filhos”.  Porque não utilizar esta bênção como um
meio de assinalar a progressão dos mesmos no caminho para a voca-
ção matrimonial?

5) Bênção dos Noivos.  Segundo o ritual, esta celebração pode servir
para a celebração do noivado e também para quando, já começado o
noivado, os noivos se reúnem para uma preparação catequética, an-
tes da celebração do Matrimónio (Preliminares, nn 253 e 256). Jul-
go que este rito pode ser introduzido como encerramento dos CPM.

2.3. Preparação e realização do sacramento

A celebração do matrimónio, diz o n. 28 do ritual, reveste um
carácter comunitário.  “Não requer somente a participação dos esposos
e das pessoas que lhes estão mais próximas, mas também da comunida-
de paroquial, pelo menos na pessoa de alguns dos seus membros”.

“A própria celebração – continua o n. seguinte – deverá preparar-
se cuidadosamente, tanto quanto possível com os nubentes.  Celebre-se
o Matrimónio habitualmente dentro da Missa.  O Pároco porém, tendo
em conta quer as necessidades pastorais, quer a participação dos nu-
bentes e dos assistentes na vida da Igreja, considere se será convenien-
te propor a celebração do Matrimónio dentro ou fora da missa.  Com os
próprios nubentes, hão-de escolher-se oportunamente as leituras da
Sagrada Escritura, que vão ser comentadas na homilia.  Hão-de esco-
lher-se também os formulários da troca de consentimentos, da bênção
das alianças e da bênção nupcial, bem como as intenções da oração
universal e dos cânticos”.

Percorrendo agora os vários momentos da celebração, permitam
que faça algumas observações:

Começo pelo acolhimento.  O ritual oferece duas possibilidades:
acolher os noivos à porta do templo e entrar com eles processionalmen-
te até ao altar mor, ou então começar o rito na sede, depois de reunida a
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assembléia.  A primeira forma parece mais expressiva e familiar.  Por-
ventura, como sugere Eugenio Frutos, ser os noivos a fazer de anfitriões,
acolhendo todos à porta do templo e entrando por fim juntamente com
o presidente para a celebração, enquanto o coro canta um cântico de
entrada apropriado, de preferência a uma qualquer profana marcha
nupcial.

Coloca-se o problema do lugar para os noivos.  Tendo em conta
que eles são os principais actores nesta acção sagrada, era bom que não
ficassem de costas para a assembléia.  De preferência deveriam ficar no
presbitério, voltados para o povo.

A liturgia da Palavra é uma parte essencial da celebração.  Se é
reconhecida aos noivos a conveniência de serem eles a escolher as lei-
turas e, porventura, em breve admonição a apresentá-las, não lhes com-
pete lê-las, uma vez que aquela Palavra se dirige, em primeiro lugar a
eles.  Por outro lado, não se deve omitir a homilia que, todavia, deve
ser sóbria.

Passamos então à expressão do mútuo consentimento feito pe-
rante a comunidade e tendo como testemunhas os padrinhos.  De mão
dadas, os noivos farão essa declaração com voz clara e audível.  O rito
termina com a confirmação do sacerdote em nome do Senhor e a bendi-
ção de toda a assembléia, que poderia ser cantada.  A bênção e entrega
das alianças que então se faz, merece também uma proclamação clara,
para que se perceba o significado deste rito complementar.  Após isto o
ritual lembra que a comunidade pode cantar um hino ou cântico de louvor.

Segue-se a liturgia Eucarística para a qual os noivos poderão tra-
zer ao altar o pão e o vinho.  E porque não, lembrando que foram cons-
tituídos pelo sacramento sacerdotes da Igreja Doméstica, serem eles a
estender a toalha do altar e a trazer como velas da celebração as suas
velas baptismais?

Seja feita também uma chamada de atenção para a riqueza dou-
trinal dos vários prefácios que o ritual prevê.

Depois da oração dominical deve fazer-se sempre a bênção nupcial.
Aqui costumo convidar os pais respectivos, se forem cristãos, para es-
tenderem comigo as mãos sobre a cabeça dos respectivos filhos, reno-
vando assim aquelas bênçãos que, como ministros da igreja doméstica,
invocaram sobre os seus filhos nos seus lares. É uma forma de valorizar
perante toda a assembléia o sacerdócio matrimonial dos cônjuges.

O abraço da paz, é a oportunidade para o presidente saudar os
noivos e convidá-los a saudarem, por sua vez, os pais que então se reti-
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ram, e as testemunhas.  Convem lembrar que se trata duma saudação de
fé e não dum acto cívico. É suposto os esposos comungarem sob as suas
espécies.  Mas o ritual até diz mais: também as testemunhas e parentes
mais próximos o podem fazer.  Costumo convidar os esposos a aproxi-
marem-se do altar a fim de salvaguardar a intimidade espiritual do mo-
mento e deixar espaço mais livre para os restantes comungantes.

Por fim temos a conclusão da celebração.  Estão previstas várias
fórmulas de bênção e despedida.  Que ela possa ser corroborada pelo
Amen da assembléia.  Essa será a melhor forma de darem os parabéns
aos recém-casados.

Terminada a celebração, diz o n. 78 do Ritual: “as testemunhas e
o sacerdote subscrevem a acta do Matrimónio.  As assinaturas podem
fazer-se ou na sacristia ou diante do povo; não se façam, porém, sobre
o altar”.

2.4.  As circunstâncias: espaço, decoração, música, fotos e vídeo.

 “O carácter festivo do matrimónio deve ter expressão adequada,
mesmo na decoração da igreja” diz o n. 31.  Para isso concorrem os
cânticos, os paramentos e as alfaias, a música, as flores, as passadeiras.

O primeiro critério é o bom senso e o bom gosto, o que nem sem-
pre abunda, infelizmente.

Mais difícil de controlar são as deslocações dos fotógrafos e opera-
dores de vídeo.  Algumas dioceses já tem instruções rígidas para estes
profissionais. É de aconselhar que não subam ao altar e sejam discretos no
modo de actuar.  Seria mesmo de lhes fornecer instruções acerca do desen-
rolar da celebração e dos momentos mais significativos.

Julgo também que se deve ser equilibrado nas manifestações de
regozijo por parte da assembleia com pedidos de beijos e palmas. Pes-
soalmente contrario isso, porque se trata duma celebração de fé, feita
em clima de oração.

P. CARLOS PAES
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Celebração do Mistério Pascal .......................................................... 500$00

Directório para as Celebrações Dominicais na ausência do Presbítero .... 100$00

Instrução Geral do Missal Romano (6ª ed.) ......................................... 900$00

Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas (2ª ed.) .............................. 400$00

Liturgia das Horas – Edição para canto .............................................. 2.000$00

Liturgia e Pastoral da Fé .................................................................. 400$00

Ordenamento das Leituras da Missa .................................................. 500$00

Os Ministérios da Liturgia ................................................................. 200$00

Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (3ª ed.) ........................ 800$00
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*
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Agradecemos que os nossos Assinantes actualizem a renovação
da assinatura e aliviem os nossos serviços e as nossas despesas.
Indicamos na etiqueta da direcção o número de cada assinante e o
ano pago. A introdução destes dados facilita a informação. Se houver
enganos, pedimos que nos informem.
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