
¿VOLEU CASAR-VOS
PER L’ESGLÉSIA I DAVANT DÉU?

SAGRAMENT DEL
MATRIMONI

Heu demanat rebre el sagrament del Matrimoni 
per l’Església i davant el Déu de Jesucrist. Això vol 
dir que sou creients i voleu seguir essent deixebles 
de Jesucrist de casats.

PER MÉS INFORMACIÓ

Jo som amb vosaltres
dia rere dia fins a la fi del món
             (Mt 28, 20)Segons la normativa vigent el sagrament del Matrimoni canònic té efectes civils.

• Certificat de l’Itinerari Prematrimonial

• Certificat de baptisme dels contraents, si no estan batejats en la parròquia que instrueix l’ex-
pedient. Si el certificat ve d’una altra diòcesi, ha d’anar legalitzat. 

• Si hi ha algun impediment a dispensar o llicència a concedir, document facilitat per la Notaria 
de Matrimonis.

• DNI, Passaport o NIE, per acreditar la identitat dels contraents. 

• Certificat d’empadronament, per determinar la parròquia competent per a instruir l’expedient.

• Certificat literal de naixement (ja no és útil la fotocòpia del llibre de família, ja que no podem 
obtenir informació sobre l’estat civil dels contraents).

• Fe de vida i estat o certificat de solteria. Aquests dos darrers documents, si provenen de l’es-
tranger, hauran d’estar legalitzats degudament amb la postil·la de l’Haia i traduïts oficialment al 
català o castellà excepte si estan en anglès, francès, alemany, italià o portuguès.

www.bisbatdemallorca.com

   Matrimoni de catòlics divorciats d’un precedent matrimoni merament ci-
vil, s’ha de presentar també: Certificat de matrimoni civil en el qual consti 
en la nota marginal la sentència ferma de divorci, que es pot sol·licitar en 
el registre civil del lloc on es va celebrar el matrimoni civil.

   Matrimonis mixtos (entre part catòlica i part cristiana no catòlica), el con-
traent no catòlic: Ha d’acreditar el seu baptisme en una Església o Confes-
sió no catòlica o ha de presentar declaració jurada on consti el seu bateig.

  Matrimonis amb impediment per disparitat de culte (entre una part ca-
tòlica i l’altre no batejada), la part no batejada: Ha de presentar declaració 
jurada que no ha estat batiat i declaració de respecte a la fe de la part 
catòlica.
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LA PREPARACIÓ

El sagrament del 
Matrimoni és un 
fet molt important 
dins la vida dels 
cristians, perquè és 
imatge de l’amor 
de Déu.

ACOLLIDA
Primera reunió amb el prevere, diaca
o responsables de la Comunitat de Cristians

ITINERARI PREMATRIMONIAL
Acompanyament espiritual, amb 8 sessions
anuals durant un curs escolar

Modalitat A: Atenció i preparació personalitzada. 
A la casa particular de la parella que ha de rebre el 
sagrament o acompanyants.
Modalitat B: Atenció i preparació
en grup de parelles. A la rectoria o a la parròquia.

PRESENTACIÓ A LA COMUNITAT
Presentació de les parelles a la
Comunitat de Cristians (amonestacions)

CELEBRACIÓ DE LA RECONCILIACIÓ
Celebració del sagrament de la Reconciliació

PREPARACIÓ DE LA CERIMÒNIA
Reunió per preparar el ritual del Matrimoni

CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI
Sagrament del Matrimoni
Entrega del Llibre de la Família cristiana
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SAGRAMENT DEL
MATRIMONI

El sagrament del Matrimoni necessita preparació. 
Així que vos exhortam a preparar un Projecte de Vida
que vos ajudi a crear una COMUNITAT DE VIDA I D’AMOR CRISTIANA

Consisteix en una declaració dels contraents i de dos 
testimonis davant el responsable de la parròquia, juntament 
amb la recollida de dades que la llei eclesiàstica i la civil 
exigeixen. 
S’ha de complimentar almanco un mes abans de la celebra-
ció del casament a la parròquia dels contraents o a la d’un 
d’ells. 

EXPEDIENT MATRIMONIAL

TEMARI DE LES REUNIONS
Sessió 1 - El nuviatge, per què Déu en el vostre matrimoni?
Sessió 2 - Del diàleg, la confiança i la comunicació 
Sessió 3 - La realitat, la fidelitat i la llibertat dels Fills de Déu 
Sessió 4 - La sexualitat i l’afectivitat, un plaer compartit 
Sessió 5 - De l’amor romàntic a l’amor madur 
Sessió 6 - La paternitat i la maternitat responsables, l’educació dels fills
Sessió 7 - El perdó i la reconciliació  
Sessió 8 - Celebrar l’amor i la felicitat. 

1.- Celebració de benedicció, entrega de la Paraula de Déu
 i presentació a la comunitat cristiana (amonestacions)

2.- Celebració de la Reconciliació
3.- Celebració del sagrament del Matrimoni

CELEBRACIONS


