
CERTIFICAÇÃO

Eu, (*) _____________________________________________________________________

cumpridas as prescrições canónicas e legais que me permitem considerar concluído

este Processo para Casamento Católico por mim organizado, certifico que:

o Foram afixados [ou lidos] os Proclamas destes nubentes na(s) Paróquia(s) onde residem

[e/ou residiram] continuadamente, após terem atingido a idade núbil.

Nesta Paróquia, a afixação fez-se de ____ / ____ / _______  a   ____ / ____ / _______

o Na vigência deste Processo, não consta que qualquer dos nubentes se tenha ausentado

de forma continuada por mais de um mês.

o Não foram descobertos impedimentos, a não ser os constantes neste Processo, e de que

foi requerida a respectiva dispensa e/ou licença.

o Pelas investigações a que diligentemente procedi junto de pessoas fidedignas, e/ou por

conhecimento pessoal, são estes nubentes livres para a celebração do seu Matrimónio.

o ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

o ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

o São autênticos todos os documentos constantes deste Processo.

Paróquia de ____________________________________, ____ de _______________ de ______

O Pároco

____________________________________________________________
(carimbo ou selo branco)

NIHIL OBSTAT

O Nihil Obstat foi dado nesta Cúria Arquidiocesana, aos ______ de ________________ de ________

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

O ____________________

______________________________________________________

(*)  nome de quem organizou o processo

PROCESSO DE CASAMENTO
ORGANIZADO  NA  PARÓQUIA  DE

_________________________________________________________

O  NUBENTE ______________________________________________________________________________________________

de _____ anos de idade, nascido no dia _____ de _______________ de ______ em _________________

_______________________________________, Concelho de __________________________________________

de estado (1) ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

baptizado aos _____/_____/_______,  [N.º _________, a fls. ________]  na Paróquia de _____________

__________________________________, Concelho de _____________________________________

residente em (Rua, N.º ...) ______________________________________________________________

Freguesia de _____________________________________________________________________

Paróquia de _____________________________________ Concelho de _________________________

filho de ____________________________________________________________________________

e de _____________________________________________________________________________

A  NUBENTE ______________________________________________________________________________________________

de _____ anos de idade, nascido no dia _____ de _______________ de ______ em _________________

_______________________________________, Concelho de __________________________________________

de estado (1) ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

baptizado aos _____/_____/_______,  [N.º _________, a fls. ________]  na Paróquia de _____________

__________________________________, Concelho de _____________________________________

residente em (Rua, N.º ...) ______________________________________________________________

Freguesia de _____________________________________________________________________

Paróquia de _____________________________________ Concelho de _________________________

filho de ____________________________________________________________________________

e de _____________________________________________________________________________

DESEJAM CELEBRAR O SEU MATRIMÓNIO às ________ h. do dia _____ de _______________ de ______

que irá ser presidido por ___________________________________________________________ em:

o   Igreja Paroquial de ____________________________ Concelho de _______________________

o   Igreja não Paroquial de _________________________ Concelho de _______________________

o   Santuário de _________________________________ Concelho de _______________________

o   Capela pública de _____________________________ Concelho de _______________________

o   Capela privada de _____________________________ Concelho de _______________________

o   Paróquia de __________________________________ Diocese de ________________________

o   com dispensa (ou licença) de (2) _______________________________________________________

o com justificação do baptismo d__ nubente (2) o com ratificação do acto já realizado em ___/___/____

o  _______________________________________________________________________________

ATESTAÇÃO

O Chanceler da Arquidiocese de Évora atesta, para os devidos efeitos, que, atendendo aos documentos
aqui apresentados e arquivados nesta Cúria e ao despacho neles exarado, nada obsta à celebração

do Matrimónio.

       O Chanceler

taxa:  € ______ , ____                 Évora, _____/_____/_______          _______________________________

Fl. 1

____________

N.º ________

(1) solteiro/a   /ou/   casado/a civilmente com a/o nubente na Conservatória do Registo Civil de  ....  em ___/___/___ (processo n.º ___)   /ou/   divorciado/a de casamento

civil de (N) conforme documento emanado de ... com a data de ___/___/___   /ou/   viuvo(a) de (N.) conforme documento emanado de ...

(2) juntar documentação comprovativa.

ano ________



DIÁLOGO  COM  O  NUBENTE

1. Assumindo responsavelmente o casamento, está disposto a dizer sinceramente a verdade? ______

2. Residência actual completa:

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ Tel. _________________

3. Outra(s) residência(s) continuada(s) após os 16 anos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Parentesco com a noiva:

w tem parentesco de sangue (primo-irmão, tio, sobrinho)? ______ [se sim] qual? __________________

w tem parentesco legal por adopção (mãe, filha, irmã)? ______ [se sim] qual? ____________________

5. Tem algum compromisso religioso (ordem, voto, profissão)? ______ [se sim] qual? ________________

6. Situação religiosa, frequência e conhecimentos catequéticos:

w é católico? _______  (se não, que outra religião professa? _______________________________)

w frequentou catequese? _____ quantos anos? ___ ; e aulas de EMRC? _____ quantos anos? ___

w fez a 1ª comunhão? ________ ; w fez a profissão de fé? ________ ; w recebeu o crisma? ________

w confessa-se e comunga habitualmente? _______ ; w frequenta a Igreja aos domingos? _________

w integra algum movimento paroquial? ______ [Se sim], qual? _______________________________

 _____________________________________________________________________________

7. Sabe, aceita e assume que o Casamento Católico:

w é uno? _________ ; w é indissolúvel? _________ ; w não permite recurso ao divórcio? ____________

w o compromete na educação cristã dos filhos? ________ ; w tenciona vir a ter filhos? ______________

8. Consentimento:

w É de sua inteira liberdade que vai casar? ______ ; e, de quanto sabe, a sua noiva também? _____

w Tem alguma desconfiança, reticência ou condição para casar? ________ [Se sim], qual? _________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Preparação para o matrimónio:

w fez CPM? ________ Onde? ________________________________________________________

w fez outra? ________ Qual? ________________________________________________________

Paróquia de ______________________________________, _____ de ______________ de _______

Assinaturas

O nubente _________________________________________________________________________

O pároco _________________________________________________________________________
carimbo ou selo branco

Fl.

_____________
DIÁLOGO  COM  A  NUBENTE

1. Assumindo responsavelmente o casamento, está disposta a dizer sinceramente a verdade? ______

2. Residência (completa) actual:

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ Tel. _________________

3. Outra(s) residência(s) continuada(s) após os 14 anos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Parentesco com o noivo:

w tem parentesco de sangue (prima-irmã, tia, sobrinha)? _______ Qual? _______________________

w tem parentesco legal por adopção (pai, filho, irmão)? _______ Qual? ________________________

5. Tem algum compromisso religioso (voto, profissão)? _______ Qual? _________________________

6. Situação religiosa, frequência e conhecimentos catequéticos:

w é católica? _______  (se não, que outra religião professa? _______________________________)

w frequentou catequese? _____ quantos anos? ___ ; e aulas de EMRC? _____ quantos anos? ___

w fez a 1ª comunhão? ________ ; w fez a profissão de fé? ________ ; w recebeu o crisma? ________

w confessa-se e comunga habitualmente? _______ ; w frequenta a Igreja aos domingos? _________

w integra algum movimento paroquial? ______ [Se sim], qual? ________________________________

 _____________________________________________________________________________

7. Sabe, aceita e assume que o Casamento Católico:

w é uno? _________ ; w é indissolúvel? _________ ; w não permite recurso ao divórcio? ____________

w a compromete na educação cristã dos filhos? ________ ; w tenciona vir a ter filhos? ______________

8. Consentimento:

w É de sua inteira liberdade que vai casar? ______ ; e, de quanto sabe, o seu noivo também? _____

w Tem alguma desconfiança, reticência ou condição para casar? ________ [se sim] qual? ___________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Preparação para o matrimónio:

w fez CPM? ________ Onde? ________________________________________________________

w fez outra? ________ Qual? ________________________________________________________

Paróquia de ______________________________________, _____ de ______________ de _______

Assinaturas

A nubente _________________________________________________________________________

O pároco _________________________________________________________________________
carimbo ou selo branco


