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TRIBUNAL METROPOLITANO 
ARQUIDIOCESE DE BOSTON 
 

 

66 Brooks Drive, Braintree, MA USA 02184-3839 

Telephone 617-746-5900 

FAX 617-779-4566 

For Office Use Only                                                      

       

         

         

 

  

 PETIÇÃO DE NULIDADE DE MATRIÔNIO  

PEDIDO DE ESTUDO DO TRIBUNAL  

 

A SER PREENCHIDO PELO FACILITADOR COM O SOLICITANTE 

  

       SOLICITANTE                REQUERIDO 

(A pessoa que apresenta a solicitação)               (A outra parte/ ex-esposo) 

Nome:                    Nome: 

 

_________________________________           ________________________________ 

Nome de solteira:                Nome de solteira: 

 

_________________________________           ________________________________ 

 

Endereço:                  Endereço: REQUERIDO PARA ENVIO  

 

__________________________________           ___________________________________ 

 

__________________________________           ___________________________________                     

 

_________________ 

Número do protocolo 
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Estimado Solicitante: 

Ao apresentar uma petição para uma declaração de nulidade –conhecido com anulação—

você está solicitando que à Igreja Católica avalie o seu matrimônio para determinar sua 

validade ou invalidade e assim estabelecer seu estado matrimonial. Este processo é somente 

de proposito espirituais e eclesiásticos, consequentemente, isto não tem nenhum efeito civil. 

Todos os filhos nascidos desse casamento permanecem, pois eles são frutos de uma    união 

legitima.  

Por respeito à dignidade das pessoas e à natureza sagrada do matrimônio, os tribunais da 

Igreja devem abordar todos os matrimônios com a presunção de que são válidos. Há 

inúmeras razões pelas quais essa presunção pode reverter, mas decisões desse tipo não são 

arbitrárias. 

As declarações de nulidade não são favores dados a partes inocentes ou merecedoras; são 

conclusões objetivas sobre a validade de uma união de acordo com a lei da Igreja, da melhor 

forma que qualquer juiz humano pode determinar. Para conceder a declaração de nulidade, 

os juízes devem ter certeza moral, com base nas evidências apresentadas, de que faltou ao 

matrimônio em questão foi um elemento essencial necessário para a validade. Na falta dessa 

certeza, os juízes devem decidir pela negativa, significando que não foi provada a nulidade 

do matrimônio. 

Neste processo, um padre, um diácono ou um associado pastoral certificado deve trabalhar 

com você como seu facilitador do caso, para fornecer informações e apoio. Convidamos você 

e seu facilitador do caso a rezar e pedir a ajuda de Deus na preparação de suas respostas 

às perguntas sobre seu matrimônio. Sua disposição de compartilhar realidades pessoais 

sobre você, a outra parte, e seu relacionamento ajudará o juiz a chegar a uma decisão 

precisa. 

Às vezes, há uma tendência de não dizer toda a verdade, para evitar que alguém se sinta 

mal. A verdade pode nem sempre ser agradável para uma pessoa, mas o Tribunal precisa 

saber toda a verdade, oferecida em um espírito de caridade. Este processo não procura 

culpar ou encontrar falhas, mas sim compreender o matrimônio em questão. 

Além disso, você terá a oportunidade de revisar as evidências coletadas, assim como a outra 

parte, de acordo com as normas fornecidas pela lei da Igreja. Caso contrário, as informações 

reveladas neste processo são mantidas em sigilo, a menos que revele que uma pessoa 

vulnerável (por exemplo, um idoso, um deficiente ou um filho menor) está em perigo imediato. 

Nesse caso, o Tribunal deve alertar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei. 

Nós percebemos que participar desse processo pode ser uma experiência difícil e dolorosa 

por causa das memórias que ele pede para você lembrar. No entanto, muitas pessoas 

descobriram que é muito útil em seu crescimento pessoal e espiritual, uma vez que pode 

trazer o fechamento e a compreensão de outros relacionamentos. 

Compreensivelmente, você pode estar ansioso por uma decisão final. No entanto, é 

impossível prever quanto tempo levará cada caso individual, pois cada um é único. Além 

disso, se as circunstâncias que causaram a invalidade do matrimônio, o Tribunal pode exigir 

que uma ou ambas as partes busquem aconselhamento profissional antes que qualquer 

matrimônio subsequente na Igreja Católica seja permitido. 

O Tribunal espera oferecer-lhe toda a assistência necessária nesse processo. Por favor, se 
desejar fazer alguma pergunta ou obter informações, não hesite em entrar em contacto com 
o nosso Advogado de Solicitantes, nosso número telefônico é 617-746-5900. 
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Cordialmente em Cristo, 

Membros do Tribunal da Arquidiocese de Boston 

PARA A SUA INFORMAÇÃO  

O formulário de estudo do Tribunal tem objetivo de ajudar-lhe a apresentar as informações 

para o Tribunal. As informações submetidas serão usadas para determinar se há bases 

canônicas para a declaração de nulidade. Portanto, as informações que você providenciar 

será criticamente importante, e pedimos que você complete suas respostas da melhor 

maneira possível. 

Nenhum caso será aceitado sem a assinatura de um Facilitador. Favor entrar em contacto 

com a sua paróquia e ter um sacerdote, diácono ou uma pessoa certificada como seu 

facilitador para ajudar-lhe a preparar esse Estudo. (Você também poderá ter um Facilitador 

de uma outra paróquia se ele/ela estiver disposto a trabalhar com você.) 

Por lei, o Tribunal é competente para aceitar o caso se o seu casamento foi no território da 

Arquidiocese de Boston; ou, se você ou a outra parte do caso, chamada parte “requerida” o 

“demandada”, está residindo no território da Arquidiocese de Boston. 

Existem diferentes tipos de processos. Alguns deles são reservados para o Papa que é o 

único que pode dissolver o matrimônio. Outros podem ser determinados pelo Bispo ou pelo 

Tribunal. Até recentemente, a maioria dos processos não reservados para o Papa hão sidos 

tratados através dos processos ordinários pelo Tribunal e, portanto, ele é conhecido como 

Processo Ordinário. Sua Santidade, Papa Francisco I, no dia 08 de dezembro de 2015 

promulgou o moto proprio Mitis ludex Dominus Iesus, que introduziu novas normas que 

alteram parte da lei processual do matrimônio. Um processo breve ou abreviado, agora refere-

se a um Bispo de Processo, foi criado e usado subsequentemente, onde, a evidência dos 

fatos, manifestam existentes. Este processo não deve ser usado porque os fatos parecem 

ser facilmente provados ou porque as pessoas querem planejar um casamento.  Por favor, 

consulte a petição do Processo Breve para mais detalhes e consulte com o seu Facilitador 

para ver se o seu caso poderia ser tratado por meio do processo breve ou deve ser tratado 

pelo processo ordinário. Seja ciente que o Tribunal tem a decisão final se o seu caso se 

qualifica ou não para o Processo Breve. Se seu caso não qualifica para este processo, 

ele será tratado no Processo Ordinário 

Desde que o matrimônio envolve duas pessoas e a decisão do tribunal terá impacto nas duas 

pessoas, a lei da Igreja pede que Tribunal convide a participação da a outra parte. Por favor, 

leve em consideração, como é mandatório pela lei, o Tribunal entrará em contacto com o seu 

ex-cônjuge formalmente. Assim, você, como solicitante, tem que fornecer o endereço atual e 

completo da outra parte. Caso seja provado difícil ou impossível, você deverá preencher a 

seção Prova de Procura Diligente para Localizar o Requerido que está neste estudo. 

Muitas vezes, é de grande ajuda se o solicitante informe a outra parte sobre a intenção 

de enviar a solicitação. Informar a outra parte, antes mesmo de completar o processo, 

pode ajudá-la a entender com antecedência o motivo do processo e não interpretar mal 

o escopo desta apresentação. Sugerimos um simples telefonema, e-mail ou mensagem 

de texto se você tiver um bom relacionamento civil com seu ex-cônjuge. NUNCA peça 

a um parente para entregar a mensagem. 

Se você estiver seriamente preocupado em contactar a outra parte –como uma ordem de 

restrição ativa—por favor converse com o seu Facilitador. Esse pode não ser o momento 

apropriado para enviar este Estudo.  
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Documentos válidos e provas são necessários para este estudo. Você com solicitante 

tem que fornecer os documentos necessários, provas e testemunhas no tempo apropriado, 

conforme solicitado pelo Tribunal. Neste estudo contém uma lista desses documentos. 

Não há nenhuma taxa para enviar esse Estudo. No entanto, s o juiz(s) considerar 

necessário a intervenção de uma Perito Judicial como meio de prova, sua cooperação será 

necessária para completar a avaliação e você terá que assumir o custo do Perito Judicial. 

Talvez haverá outros custos durante este estudo que você será suficientemente comunicado, 

mas não há taxa para enviar este Estudo. O custo atual deste estudo será detalhado 

subsequente envios com um pedido de para uma oferta; no entanto, você não tem nenhuma 

obrigação de fazer um pagamento. 

 

PETIÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE MATRIMÔNIO 

 

Ao assinar abaixo, eu solicito ao Tribunal Metropolitano da Arquidiocese de Boston, que meu 

matrimônio com __________________________________________ seja avaliado, a fim de 

ser declarado nulo, de preferência sob um defeito de consentimento, em vez de um vício de 

forma ou a existência de um impedimento dirimente.  

Eu afirmo que o testemunho contido nesta apresentação corresponde à verdade dos 

acontecimentos no meu matrimônio. 

Eu concordo em fornecer os documentos necessários, provas e testemunhas no momento 

adequado, tal como solicitado pelo Tribunal. 

Eu entendo que o conteúdo desta apresentação será mostrado à outra parte (Requerida/ 

Demandada). 

Eu entendo que nem o Tribunal nem ninguém pode garantir uma decisão positiva ou dar um 

prazo específico para a conclusão do meu caso. 

Eu também concordo que nenhum casamento será programado -- a menos e até que eu 

tenha recebido-- uma declaração final de nulidade do matrimônio sob avaliação, e eu esteja 

canonicamente livre para me casar de novo na Igreja Católica. 

 

 

_________________________________       _________________________________ 

Assinatura do Solicitante (Demandante)                 Assinatura do Facilitador   

 

 

_________________________________       _________________________________ 

Nome completo do Solicitante (Demandante)     Nome completo do Facilitador 

 

Data: _________________    Número do telefone do facilitador:____________________ 

 

Nome da Paróquia __________________________________________________________ 
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ESTUDO DO TRIBUNAL – PARTE 1 

O SOLICITANTE (VOCÊ) 

_________________________________________________________________________

Sobrenome            Nome            Nome do meio                Nome de Solteira, se aplicável  

Endereço: 

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Esse é o seu endereço permanente?  Se for diferente, por favor explique:   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Em qual diocese está que pertence esse endereço:  _______________________________ 

Telefone residencial   ____________________    Telefone celular ____________________ 

Telefone do trabalho ______________________________    

Tipo de trabalho que exerce ________________________ 

Em qual número prefere ser contatado/a? Casa ___ Trabalho ___ Celular ___ 

Onde podemos deixar um recado confidencial? Casa ___ Trabalho ___ Celular ___ 

E-mail _____________________________________________________________ 

Data e lugar de nascimento___________________________________________________ 

Religião que praticava até o dia do casamento____________________________________ 

Religião atual __________________________________________________ 

Data do batismo, nome e endereço da igreja, e denominação* 

_________________________________________________________________________ 

*Se você foi batizado em outro país fora dos Estados unidos, por favor providencie uma cópia 

do certificado de batismo. 

Você está participando agora de algum Rito de Iniciação Cristã para adultos (RCIA)?  

SIM ___ NÃO ___ 

Esta união é do seu primeiro matrimônio (civil ou religioso)?   SIM ___ NÃO___ 

Por favor dê detalhes outros matrimônio/s  (civil ou religioso)que você                                                                                                                                                                                                       

esteve não o inclua o matrimônio deste estudo  

 ________________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

 

 

Qualquer 
matrimônio(s) 
antes do que 
está sendo 
estudado. 
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A OUTRA PARTE (EX-CÔNJUGE) 

_________________________________________________________________________

Sobrenome             Nome           Nome do meio          Nome de Solteira, se for aplicável 

Você tem que fornecer o endereço completo atual da outra parte. Caso seja provado difícil 

ou impossível, você deverá preencher a seção Prova de Procura Diligente para Localizar 

o Requerido que está na próxima página. A Solicitação corre o risco de ser rejeitada sem 

se não tiver um endereço válido.    

Endereço: 

 ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Esse é o seu endereço permanente?  Se for diferente, por favor explique:      

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Em qual diocese está que pertence esse endereço:  _______________________________ 

Telefone residencial   ____________________    Telefone celular ____________________ 

Telefone do trabalho ______________________________    

Tipo de trabalho que exerce ________________________ 

Em qual número prefere ser contatado/a? Casa ___ Trabalho ___ Celular ___ 

Onde podemos deixar um recado confidencial? Casa ___ Trabalho ___ Celular ___ 

E-mail _____________________________________________________________ 

Data e lugar de nascimento___________________________________________________ 

Religião que praticava até o dia do casamento____________________________________ 

Religião atual __________________________________________________ 

Data do batismo, nome e endereço da igreja, e denominação* 

_________________________________________________________________________ 

*Se ele/ela foi batizado em outro país fora dos Estados unidos, por favor providencie uma 

cópia do certificado de batismo. 

Ele/ela está participando agora de algum Rito de Iniciação Cristã para adultos (RCIA)?  

SIM ___ NÃO ___ 

Esta união é do seu primeiro matrimônio (civil ou religioso)?   SIM ___ NÃO___ 

   Se for sim, explique se for possível:                                                                                                                                                             

__                                ______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

, 

Qualquer 
matrimônio(s) 
antes do que 
está sendo 
estudado. 
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PROVA DE PROCURA DILIGENTE PARA LOCALIZAR O REQUERIDO 

Em qualquer caso apresentado a este Tribunal, a lei da Igreja exige que a outra parte do 

matrimônio seja notificada de maneira adequada sobre a ação pendente. As suas respostas 

neste formulário ajudarão o Tribunal a determinar que foi feita uma tentativa razoável de 

encontrar o Requerido para que possamos continuar com o seu caso. NENHUMA AÇÃO 

ADICIONAL SERÁ TOMADA SOBRE SUA SOLITAÇÃO ATÉ ESTA INFORMAÇÃO ESTEJA 

NO ARQUIVO. 

Nome do Requerido: ______________________________________________________ 

Você já tentou entrar em contato com algum de seus parentes, como pais, irmãos, etc.? Em 

caso afirmativo, liste os nomes e endereços de qualquer pessoa (s) contatada (s) para obter 

ajuda na localização do seu ex-cônjuge: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Qual foi o último endereço conhecido do Requerido e / ou local de trabalho? Forneça detalhes 

completos, como endereço, local de trabalho, número (s) de telefone ou e-mail: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Você tentou localizar o Respondente usando seu número de Seguro Social ou registros 

financeiros conjuntos? (cartões de crédito, contas bancárias, etc.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Se você tem filhos menores como ele/ela, como você está exercendo o direito de visita e 

cumprindo outras obrigações parentais? Se os filhos forem adultos, explique por que eles não 

puderam fornecer um endereço? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Por favor, liste todas as pesquisas on-line ou pesquisas pagas que você alistou para localizar 

o Respondente e anexe uma cópia dos resultados ou faturas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Eu Juro, sob juramento, que as afirmações acima são verdadeiras e corretas 

 

Assinatura do Solicitante______________________________________ Data__________ 

Assinatura do Facilitador/ Testemunha ___________________________Date __________  
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RESPEITO DO MATRIMÔNIO A SER ESTUDADO PELO TRIBUNAL 

Este caso já foi apresentado a algum outro Tribunal?   SIM ___ NÃO ___ 

Se o caso já foi apresentado, onde e quando?   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Quando começarão a namorar? ____________________________________________ 

Havia entre vocês um compromisso formal, quando aconteceu?     ____________________ 

Receberão algum conselho pré-matrimonial ou preparação para matrimônio?  

SIM ___ NÃO ___ 

Caso tenham recebido, por favor descreva e indique se havia algum conflito ou problema 

abordado naquela época: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Data do casamento ____________   

Lugar e  Igreja do casamento – forneça endereço completo: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quem celebrou a cerimônia?     ___ Um bispo, padre, ou diácono católico 

        ___ Uma autoridade religiosa como um ministro ou rabino                                                         

                   ___ Um juiz de paz outra autoridade civil  

Se o solicitante e o requerido são católicos/ e se casaram fora da Igreja Católica sem a devida 
autorização da mesma, esse matrimônio foi celebrado (validado) em uma Igreja Católica? 

SIM_____NÃO_____ 

 

Se sim, quando e aonde aconteceu a cerimônia: 

_________________________________________________________________________ 

Idade do Solicitante quando se casarão (se houve uma validação de matrimônio, use essa 

data):  ____ 

Idade do Requerido quando se casarão (se houve uma validação de matrimônio, use essa 

data):  ____ 

 

Quantos filhos vocês tiveram ou adotaram nesse matrimônio?   ____          

Se você se casou em uma Igreja Católica nos Estados Unidos, o Tribunal procurará uma cópia dele. 

No entanto, se forem casados civilmente ou alguma outra tradição religiosa, é necessário apresentar 

uma cópia da certidão de casamento. Se o casamento foi celebrado pela Igreja Católica em outro país, 

você deve fornecer uma cópia da certidão de casamento e batistério; se você foi casado no civil ou 

em outra religião, você terá que enviar uma cópia da sua licença de matrimônio. 
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Quem tem a atual custódia de qualquer criança menor de idade? ______    

Foram atendidos os pagamentos? SIM ___ NÃO ___ 

Por favor, forneça nome (s) e datas de nascimentos/ adoções de cada filho (a):  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Quanto tempo viverão juntos depois do casamento (vida conjugal) ___________  

Mês e ano em que se separarão permanentemente   ______________________ 

Quem solicitou o divórcio?  Solicitante ____Requerido ____Solicitação Conjunta ____ 

Data do divórcio absoluto ____________ 

Corte e Lugar do Divórcio ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Você deve fornecer ao Tribunal o decreto final do divórcio.  Se o mesmo foi concedido no 

Estado de Massachusetts, o documento se chama Certificado de Divórcio Absoluto. Se você 

não tiver uma cópia de sua certidão de divórcio, você deve solicitar um exemplar ao tribunal 

onde foi concedido. NÃO SE ACEITARÁ NENHUM CASO SE AS PARTES NÃO 

APRESENTAREM A SENTENÇA/DECRETO DE DIVÓRCIO. 

 

PLANOS FUTUROS DE CASAMENTO (Se for aplicável): 

A pessoa com quem você quer se casar é católica? Qual é o nome dessa pessoa?   

________________________________________________________________________ 

Qual é a religião da pessoa?   

________________________________________________________________________ 

Está pessoa está participando do Rito de Iniciação Cristã para Adultos (RCIA)?  

_________________________________________________________________________ 

Data de nascimento desta pessoa? __________________________________________ 

Está pessoa já esteve casado antes? SIM ___ NÃO ___ Se a resposta for sim, o ex-cônjuge 

ainda está vivo**?   SIM ___ NÃO ___     **FACILITADOR, SE A REPOSTA FOR “SIM”, 

FAVOR CONFIMAR SE PESSOA COM SE DESEJA CASAR ESTÁ LIVRE  

Quando e como você conheceu está pessoa? 

_________________________________________________________________________ 

Quando vocês começarão a namorar? ______________ 

Você já se casou com está pessoa de alguma outra maneira? SIM ___ NÃO ___  

Se a resposta for SIM, quando e aonde? _______________________________________ 

Você tem filhos com está pessoa? ________________________________ 
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TESTEMUNHAS 

A LEI DA IGREJA EXIGE que as alegações sejam provadas não apenas pelas partes do 

matrimônio, mas também pelo depoimento de testemunhas confiáveis. Favor listar as 

pessoas que conhecem a sua história familiar, infância ou situação matrimonial e alguém nos 

providenciaria informações. Sugerimos que inclua seus pais, irmãos e amigos do namoro. 

Não é recomendável que os filhos desta união seja testemunhas ordinárias, nem a pessoa 

em que você deseja se casar na Igreja pode fornecer testemunhas. Por favor, faca todo o 

possível para incluir pelo menos três testemunhas. Se for possível, pede a suas testemunhas 

a cooperar. Elas serão contatadas diretamente pelo Tribunal. A fim de respeitar sua 

confiança, as testemunhas devem enviar   suas declarações diretamente ao escritório do 

Tribunal (listando o nome do caso e o número de protocolo; as testemunhas não podem 

enviar por você. Recomendamos também que as testemunhas mantenham uma cópia da 

correspondência em caso a original for extraviada pelo correio. Você tem completar os nomes 

e os endereços.          

      

NOME _____________________________________________Relação _____   
 
Endereço__________________________________________________________________  
 
Cidade/Estado/CEP/País ______________________________________________________ 
 
Ano em que você conheceu essa pessoa? ______ Ano em que essa pessoa conheceu o seu 

ex-cônjuge.   
 

NOME _____________________________________________Relação ________________ 
 
Endereço__________________________________________________________________  
 
Cidade/Estado/CEP/País ______________________________________________________ 
 
Ano em que você conheceu essa pessoa? _______ Ano em que essa pessoa conheceu o seu 

ex-cônjuge.   
 

NOME _____________________________________________ Relação ________________ 
 
Endereço__________________________________________________________________  
 
Cidade/Estado/CEP/País ______________________________________________________ 
 
Ano em que você conheceu essa pessoa? _______ Ano em que essa pessoa conheceu o seu 

ex-cônjuge.   
 
Liste todos os conselheiros, psicólogos e psiquiatras que vocês consultaram antes, durante e 

depois do matrimônio. 
 
Nome do Doutor/ Conselheiro  Endereço Completo  Datas   Qual parte  

              

              

 

OFFICE 

USE 

ONLY 

  RCVD 

________ 

 

 

  RCVD 

________ 

 

    

 

   RCVD 

________ 

 

 

 

  RCVD 

________ 
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HITÓSRIA PESSOAL E MATRIMONIAL – PARTE II 

 

A maneira mais clara e eficiente para começar o estudo do matrimônio, é ter esse 

material bem apresentado, ele dever ser digitado ou escrito de maneira legível somente 

em um lado da folha, e dimensão da folha dever ser de 8 1/2 por 11 polegadas. Cada 

matrimônio é diferente, então fica difícil estipular o tamanho de cada declaração. Mas de 

qualquer maneira, já temos a experiência que 12 a 20 páginas, digitadas e com espaço 

duplo seja o suficiente. Se isso for um obstáculo ou uma dificuldade muito grande para você 

expor de forma escrita, favor converse com o seu facilitador sobre a possibilidade de que 

alguém de sua família ou amigo de confiança para ajudar você escrever a sua história. 

Depois que você escrever pela primeira vez, consulte com o seu facilitador antes de enviar a 

sua solicitação. Você deverá estar preparado em caso o seu facilitador peça que você escreva 

partes do estudo novamente para que possa ser mais focalizado. Tendo toda essa informação 

desde o começo do estudo é essencial para os membros do Tribunal. 

Utilize as seguintes afirmações ou perguntas para desenvolver uma redação autobiográfica. 

Se você se sente mais confortável em responder pergunta por pergunta, também é aceitável 

(indique as perguntas claramente conforme você prossiga). O propósito dessa declaração é 

auxiliar o Tribunal em determinar se há bases suficiente para atender a sua solicitação e 

prosseguir com a declaração de nulidade. A decisão do Tribunal será baseada nos fatos e 

exemplos concretos contidos nesta redação, assim também como as provas comprobatórias 

obtidas pelos depoimentos das testemunhas. O importante é que você atenda cada afirmação 

ou pergunta da melhor maneira possível. Seja específico com a cronologia dos eventos, 

declare claramente quando ocorreram as experiencias importantes e dê exemplos quando for 

possível.   

 

A. NAMORO E NOIVADO  
 

1. Quando você conheceu a outra parte, quais foram as qualidades mais importantes 

que você estava buscando em um esposo/a? Por quê? 

2. Como e quando você conheceu a outra parte? O quê os atraiu no primeiro momento? 

Como você descreveria a sua personalidade naquele tempo? 

3. Quando vocês começarão a namorar, com que frequência vocês iam passear, e que 

vocês faziam? Descreva como era a comunicação entre vocês. 

4. Vocês se tiveram relações sexuais antes do casamento, se a resposta for sim, em que 

período do namoro? Como isso afetou a sua relação? 

5. Você morou junto com a outra parte antes do casamento? De quem veio essa ideia, 

e por quê? Qual foi a reação de suas famílias ao saber que vocês decidiram morar 

juntos? Como isso afetou na decisão de casar-se?  

6. Houve alguma gravidez no tempo do namoro? Se a resposta for sim, com isso afetou 

na decisão de casar-se? 

7. Depois que vocês começaram a namorar sério, houve separações? Se a resposta for 

sim, por que se separaram? Por que vocês se reconciliaram? 

8. Quem foi o primeiro a pedir em casamento, quando foi isso? Qual foi a reação da outra 

pessoa? Qual foi a reação da família e dos amigos? 

9. Tiveram um noivado? 
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10. Durante o tempo do seu matrimônio, alguém de vocês pensou “se essa união não 

funcionar, nós podemos nos divorciar”? Se a resposta for sim, explique. 

11. Houve alguma indicação que algum de vocês teve um leve pensamento de infidelidade 

antes de se casar? Se a resposta for sim, explique. 

12.   Vocês conversarão sobre a possibilidade ter filhos durante o namoro ou noivado? 

Durante aquele tempo, quais eram as suas atitudes em relação em ter filhos? Se 

alguém ou os dois não concordavam em ter filhos, houve alguma depois possibilidade 

de que alguém mudasse de ideia?  

13. Houve algum conflito antes do casamento relacionado a carreira, metas futuras e 

expectativas? Se a resposta for sim, explique.  

14. Descreva se houve algum abuso emocional, verbal, físico ou sexual durante o 

namoro? (Mesmo que isso seja uma pergunta difícil de responder, é importante saber 

como isso afetou você.) 

15. Houve algum contrato pré-nupcial? Se a resposta for sim, de quem foi a ideia? Se 

você tiver uma cópia do contrato, envie com a sua testemunha, em caso você não 

tenha a cópia, descreva o conteúdo do contrato no melhor em que você pode se 

lembrar.      

16. Como vocês planejaram o casamento? Houve participação das duas partes? 

17. Ao aproximar a data do casamento, houve alguma dúvida ou pensamento contrário 

sobre a decisão do casamento? Se a resposta for sim, de que parte? 

18. Durante o namoro ou noivado, alguém expressou preocupações ou dúvidas a você? 
Qual foi a sua reação? 

 

B. ANTECEDENTES DO SOLICITANTE  
 

1. Qual é a nacionalidade dos seus pais, e aonde você cresceu (Por exemplo, qual país, 
cidade, zona urbana ou rural)? Como você descreveria a posição social e econômica 
da sua família? 

2. Você descreveria que a sua infância foi feliz? Como? Por que ou por que não?  

3. A sua família se mudou quando você durante a sua infância? Se a resposta for sim, 
quantas vezes? Como isso te afetou?  

4. O trabalho do seu pai ou da sua mãe requeriam que eles estivessem muito ausentes 
de casa? Se a resposta for sim, explique. 

5. Descreva a personalidade dos seus pais e como ele se relacionavam. Algum deles 
era dominante? Se um ou dois já faleceram, quando aconteceu, e a qual foram as 
circunstâncias (por exemplo: acidente, doença.)?  

6. Como você descreveria a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? 

7. Se os seus pais se divorciarão ou algum deles faleceu, eles se casarão novamente? 
Se a resposta for sim, quantas vezes e como isso te afetou?  

8. Qual era a religião dos seus pais? Eles eram praticantes? Como isso afetou a sua 
prática religiosa? 

9. Quantos irmãos e irmãs você tem, e que número você é? Como era a sua relação 
entre vocês? Tem algum de seus irmãos casado mais de uma vez? 

10. Descreva o uso de bebidas alcoólicas ou drogas na sua família, e descreva qualquer 
problema que você tenha tido com álcool, jogos de azar, uso de drogas, ou conduta 
criminal. 

11. Descreva qualquer problema sério de saúde que você ou outro membro de sua família 
tem ou teve durante a sua infância. Houve algum problema mental com você ou com 
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algum membro de sua família, e o problema teve acompanhamento médico? Se a 
resposta foi sim, com isso te afetou? 

12. Você ou alguém da sua família sofreu algum abuso emocional, verbal, físico ou 
sexual? (Mesmo que essa seja em pergunta difícil de responder, mas se a resposta 
for sim, é importante que sabemos como isso tenha afetado você ou algum membro 
de sua família.) 

13. Você foi um bom estudante? Se a resposta for não, explique. Qual foi a nível mais alto 
que você chegou nos estudos? Você teve alguma dificuldade de aprender ou de se 
relacionar com os seus colegas?  

14. Descreva um pouco de sua experiência profissional. Se você fez o serviço militar, 
inclua também essa experiência. 

15. Qual era a sua idade quando começou a namorar? Você teve muitos ou poucos 
namoros? Os seus namoros duravam muito tempo ou pouco tempo? O que a sua 
família pensava sobre os seus namoros e sobre as pessoas que você namorou? 

16. Você se evolveu em um relacionamento sério antes de conhecer o seu ex-cônjuge? 
Se a resposta for sim, quando e por que vocês terminaram? 

17.  Como foi tratado o assunto sobre sexo na sua família? Como você aprendeu sobre 
sexo?  

18. Você tem amigos próximos de muitos anos de amizade? Se resposta for não, diga o 
porquê?  

19. Como você descreve os pontos forte da sua personalidade? Quais são os pontos 
fracos da sua personalidade? Avalie os pontos fortes e fracos da sua personalidade – 
complexo de inferioridade, sensível comas necessidades do próximo, nervoso, 
temperamento forte, humor, ciúmes, egoísmo, ingratidão, mentira ou habilidade de 
traição, comportamento errôneo ou imprevisível, julgamento em situações do dia a 
dia.) 

20. Como o seu histórico familiar te preparou para o matrimônio? Explique. 

 

C. ANTECEDENTES DA OUTRA PARTE   
 

RESPONDA DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL. 
 

1. Qual é a nacionalidade dos pais da outra parte, e onde ele ou ela cresceu (Por 
exemplo, qual país, cidade, zona urbana ou rural)? Como você descreveria a posição 
social e econômica da sua família? 

2. Você descreveria a infância dele ou dela feliz? Como? Por que? 

3. A família da outra parte se mudou durante a infância dele ou dela? Se a resposta for 
sim, quantas vezes? Como isso afetou na vida dele ou dela? 

4. O trabalho do pai ou da mãe da outra parte requeriam que eles estivessem muito 
ausentes de casa? Se a resposta for sim, explique. 

5. Descreva a personalidade dos pais da outra parte e como ele se relacionavam. Algum 
deles era dominante? Se um ou dois já faleceram, quando aconteceu, e a qual foram 
as circunstâncias (por exemplo: acidente, doença.)?  

6. Como você descreveria a relação da outra parte com o pai e a mãe? 

7. Se os pais da outra parte se divorciarão ou algum deles faleceu, eles se casarão 
novamente? Se a resposta for sim, quantas vezes e como isso o afetou?  

8. Qual era a religião dos pais da outra parte? Eles eram praticantes? Como isso afetou 
prática religiosa dele ou dela? 
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9. Quantos irmãos e irmãs a outra parte tem, e que número ele ou ela é? Como era a 
sua relação entre eles? Tem algum dos irmãos casado mais de uma vez? 

10. Descreva o uso de bebidas alcoólicas ou drogas na família da outra parte, e descreva 
qualquer problema que ele ou ela tenha tido com álcool, jogos de azar, uso de drogas, 
ou conduta criminal. 

11. Descreva qualquer problema sério de saúde que a outra parte ou outro membro de 
sua família tem ou teve durante a infância. Houve algum problema mental com a outra 
parte ou com algum membro da família, e o problema teve acompanhamento médico? 
Se a resposta foi sim, com isso afetou ele ou ela? 

12. A outra parte ou alguém da família sofreu algum abuso emocional, verbal, físico ou 
sexual? (Mesmo que essa seja em pergunta difícil de responder, mas se a resposta 
for sim, é importante que sabemos como isso tenha afetado a outra parte ou algum 
membro da família.) 

13. A outra parte foi um bom estudante? Se a resposta for não, explique. Qual foi a nível 
mais alto que a outra parte chegou nos estudos? A outra parte teve alguma dificuldade 
de aprender ou de se relacionar com seus colegas?  

14. Descreva um pouco de sua experiência profissional. Se você fez o serviço militar, 
inclua também essa experiência. 

15. Descreva um pouco da experiência profissional da outra parte. Se fez o serviço militar, 
inclua também essa experiência. 

16. Você sabe qual era a idade quando ele ou ela começou a namorar? A outra parte teve 
muitos ou poucos namoros? Os namoros duravam muito tempo ou pouco tempo? O 
que a família da outra parte pensava sobre seus namoros e sobre as pessoas que ele 
ou ela namorou? 

17. A outra parte se evolveu em um relacionamento sério antes de te? Se a resposta for 
sim, quando e por que eles terminaram? 

18. Como foi tratado o assunto sobre sexo na família da outra parte? Como a oura parte 
aprendeu sobre sexo?  

19. A outra parte tem amigos próximos de muitos anos de amizade? Se resposta for não, 
diga o porquê?  

20. Como você descreve os pontos forte da personalidade da outra parte? Quais são os 
pontos fracos da personalidade dele ou dela? Avalie os pontos fortes e fracos da 
personalidade dele ou dela – complexo de inferioridade, sensível comas necessidades 
do próximo, nervoso, temperamento forte, humor, ciúmes, egoísmo, ingratidão, 
mentira ou habilidade de traição, comportamento errôneo ou imprevisível, julgamento 
em situações do dia a dia.) 

21. Como o histórico familiar da outra parte preparou ele ou ela para o matrimônio? 
Explique. 

 

D. CASAMENTO E LUA DE MEL 
 

1. Qual foi a sua atitude durante o dia do casamento? 

2. Se você escreveu os votos do seu casamento, o que estava no texto? 

3. Houve alguma situação fora do normal durante a cerimônia? 

4. Você ou a outra parte apresentou alguma preocupação ao fato de se casar alguém 
mais naquele dia? Se a resposta for sim, quem era a outra pessoa? 

5. Vocês tiveram lua de mel? Se a resposta for sim, por quanto tempo? Houve algum 
incidente fora do normal durante a lua de mel? Se a resposta for sim, você pode 
providenciar evidências sobre esses incidentes? 
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6. Como você se sentiu durante a lua de mel? (i.e.: nível de intimidade, conexão 
emocional, comunicação, afeto, etc.)? Houve algum problema relacionado a coisas 
desse tipo? 

 

E. VIDA MARITAL  
 

1. Quais foram as decisões mais importantes que vocês tiveram no matrimônio? 
Descreve como vocês se comunicavam. 

2. Vocês foram felizes no princípio de sua vida marital? Como vocês demostravam afetos 
um pelo outro? 

3. Descreva a respeito de seu relacionamento com a amigos e família e como isso talvez 
tenha afetado o seu matrimônio? 

4. Descreve onde vocês residiram durante o seu matrimônio. Houve muitas mudanças, 
se a resposta for sim, por quê? 

5. Houve uso de drogas ou álcool por qualquer ou ambas das partes como um problema 
durante o matrimônio? 

6. Houve envolvimento com jogos de azar ou irresponsabilidade financeira evidente 
durante o matrimônio? 

7. Descreva qualquer infidelidade marital que você sabe que tenha ocorrido. 

8. SE vocês tiveram filhos, como eles foram aceitos e cuidado por cada um de vocês?  
Se não tiveram filhos, qual foi o porquê de não ter filhos? Foi concordado por ambas 
partes? 

9. Durante o matrimônio, vocês usaram contraceptivos, e isso foi uma decisão por 
ambos? Se a resposta for sim, vocês sempre usaram? 

10. Houve uso de pornografia por um ou dois de vocês durante o matrimônio? Se a 
resposta for sim, explique. 

11. Descreva qualquer abuso emocional, verbal, físico ou sexual durante o matrimônio. 
(Mesmo que seja uma pergunta difícil de responder, mas se a resposta for sim, é 
importante saber como isso te afetou possivelmente.) 

12. Descreva quando foi a primeira vez em que você notou problemas sérios no seu 
matrimônio? Você estava ciente sobre eles antes do casamento?  Se a resposta for 
sim, por que você não fez considerações sérias durante aquele tempo, ou por que 
você decidiu casar-se da mesma maneira?  

13.  Quantas separações ocorrerão durante o matrimônio? Quanto tempo elas duraram?  
De quem foi a decisão de cada separação?   

14. Houve tentativas de reconciliações, se a resposta for sim, por quem?  Alguém de 
vocês buscaram conselhos?  Se a resposta for sim, quais foram os resultados?  

15. Por que você pensa que esse matrimônio não seu certo?  POR FAVOR SEJA AUTO 
REFLECSSIVO E REALISTICO DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL.  
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F.  INFORMAÇÃO SOBRE MATRIMÔNIO NO CIVIL (Se for aplicável): 

Se vocês foram casados no civil antes de se casar na Igreja Católica, por favor 

responde as seguintes perguntas:  

1. Por que vocês decidiram casar-se se primeiro fora da Igreja Católica? 

2. O tempo entre o casamento no civil e casamento na igreja foi um tempo feliz ou um 
tempo difícil? Explique. 

3. Por que vocês decidiram naquele tempo casar-se na Igreja? Quem sugeriu isso 
primeiro? Houve alguma coisa contra da família?  

4.  Descreva qualquer discussão ou desentendimento que aconteceu com algum padre 
ou diácono em preparação para o matrimônio na Igreja? 

5. Na cerimônia Católica, vocês acreditaram que estavam se casando pela primeira vez, 
ou simplesmente pensaram que estavam renovando os votos matrimoniais? Depois 
do casamento na Igreja, qual era a data do aniversário de casamento?  

6. Depois da cerimônia Católica, vocês se abriram para a vinda de filhos?      

7.   Quais problemas apareceram no relacionamento d vocês antes do casamento na 
Igreja? Como você se sentiu no relacionamento durante aquele tempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PELO FACILITADOR E 

SOLICITANTE. 

 

_____ Formulário de aplicação.          

_____  Histórico Marital Pessoal.  

_____  Endereço do Solicitante.  

_____ Decreto de Divórcio (CDA ou sentença/decisão de divórcio). 

_____  Certidão de Casamento no Civil (Se for Casado no civil ou em outra religião).  

_____  Certidão de Casamento na igreja (SE forem casados fora dos Estados Unidos). 

_____  Testemunhas / Conselheiros (se for aplicável): nomes completos e endereços. 

_____  Assinatura e domicílio do Solicitante e do Facilitador.  
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