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ARQUIDIOCESE DE BOSTON 

Investigação para Casamentos Interdiocesanos 

 

ESTE FORMULÁRIO CORRETAMENTE PREENCHIDO DEVE SER USADO: 

1) QUANDO O CASAMENTO FOR REALIZADO EM OUTRA DIOCESE: Neste caso, o páraco completará a parte abaixo 

deste formulário referente ao(s) seu(s) paroquiano(s). Ele deve preencher os espaços em branco da petição para a 

Carta de Depoimento no topo da página 2 deste formulário e enviá-lo ao arcebispo de Boston (envie ao cuidado do 

Tribunal), juntamente com os documentos ou declarações que provam o "status liber" das partes. Quando estes 

forem devolvidos juntamente com a solicitada Carta de Depoimento concedida, o pároco deverá enviar este 

formulário, juntamente com outros documentos necessários, ao sacerdote ou diácono da outra diocese que irá 

presidir o casamento. O mesmo fará então a petição para o Nihil Obstat na página 2 e enviará este formulário ao seu 

(Arce)Bispo, juntamente com todos os documentos essenciais referentes ao caso. 

2) QUANDO UMA OU AMBAS PARTES PERTENCEM A OUTRA DIOCESE E O CASAMENTO ACONTECERÁ NA 

ARQUIDIOCESE DE BOSTON: Neste caso, o Pároco nesta Arquidiocese deve enviar este formulário para o Pároco 

da(s) parte(s) que reside(m) fora da (Arqui)Diocese, com o pedido de que complete o formulário abaixo relativo ao(s) 

seu(s) paroquiano(s). Ele pedirá também ao pároco da outra diocese para fazer o pedido de uma Carta de 

Depoimento no topo da página 2 deste formulário, e enviá-la ao seu próprio (Arce)Bispo com o pedido de que 

quando a Carta de Depoimento é concedida, o formulário, juntamente com uma declaração de como o "status liber" 

foi compovado, será devolvida ao pároco em Boston. O mesmo então fará a petição para o Nihil Obstat na página 2 

e a enviará ao Arcebispo de Boston (envie ao cuidado do Tribunal), juntamente com todos os documentos essenciais 

referentes ao caso. 

 

Noivo: 
Nome: ______________________________________ 
Endereço:____________________________________
____________________________________________ 
Telefone: ____________________________________ 
Religião: _____________________________________ 
Paróquia: ____________________________________ 

Noiva: 
Nome: ______________________________________ 
Endereço:____________________________________
____________________________________________ 
Telefone: ____________________________________ 
Religião: _____________________________________ 
Paróquia: ____________________________________ 
 
 

Lugar do Casamento:                                                                    Padre/Diácono Celebrante: 

________________________________________                  ________________________________________ 
(Igreja)                                                                                                                        (Nome) 

__________________________________________              ________________________________________ 
(Cidade)                                                                                                                      (Número de Telefone) 

__________________________________________              _______________________________________ 
(Diocese)                                                                                                                    (Data do Casamento) 

 

Outros Documentos  Submetidos 

Obrigatório: 

1. Interrogatório Preliminar:                                                 Noivo: _____________  Noiva: ______________ 

2. Certificado / Prova de Batismo:                                        Noivo: _____________  Noiva: ______________ 

3. Certificado de Preparação para o Casamento:                __________________ 

     Se aplicável: 

4. Atestado de Testemunhas Acerca da Liberdade:          Noivo: _____________  Noiva: ______________ 

5. Dispensa concedida / Permissões:                                   Noivo: _____________  Noiva: ______________ 

6. Outros documentos:  _________________________________________________________________ 
Revisado em 2/2011 

Formulário VI 

Carta de Depoimento 

Nihil Obstat 

(c. 1070) 



  2 of 2 
 

PETIÇÃO TESTEMUNHAL 

Para o Arcebispo: 

Eu, quem abaixo-assinado, após a devida investigação, atesto que a(s) parte(s) acima mencionada(s) 

______________________________ Católico(s) desta Diocese é (são) livre(s) para casar, e humildemente solicito a 

necessária Carta de Depoimento, pois o casamento acontecerá na (Arqui)Diocese de _________________________. 

_________ (Marque caso se apliquel) Como pároco de uma ou ambas as partes, dou permissão para que este 

casamento ocorra fora da paróquia (c. 1115). 

Páraco: _______________________________________________ 

Paróquia de: __________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ 

Data: _____________________________________________ 

  

CARTA DE DEPOIMENTO 

  

Tendo em vista estas investigações e as informações que me foram submetidas, declaro que a (s) parte (s) 

acima referida (s) desta (Arqui/Diocese) é (são) livre(s) de contrair matrimônio. 

Datado em ___________________________ neste _____________ dia de _______________________ 20_______. 
de mandato Em. Mi. ac Rev. mi Archiepiscopi 

 

_________________________________________          _______________________________________ 

Cancellarius                                                                                Ordinarius 

_____________________________________________________________________________________________  

PETIÇÃO PARA NIHIL OBSTAT 

 

Para o arcebispo: 

Eu, quem assinou abaixo, não sei de nada que atrapalhe a celebração válida e lícita do casamento proposto 

nesta diocese (c. 1066), e humildemente solicito a Nihil Obstat a celebração do casamento de 

_____________________________________________ e ______________________________________________. 

  

Páraco: _________________________________________ 

Paróquia de: ____________________________________ 

Endereço: ______________________________________ 

Data: __________________________________________ 

  

NIHIL OBSTAT 

(Emitido pelo bispo diocesano onde o casamento será celebrado) 

Tendo em conta a petição acima e tendo examinado os documentos que me foram submetidos, concedo um Nihil 

Obstat à celebração do casamento acima, servatis de jure adhuc servandis. Todos os documentos apresentados são 

aqui devolvidos, para serem guardados no arquivo permanente no Arquivo da paróquia onde o casamento é 

celebrado. 

 

Datado em ___________________________ neste _____________ dia de _______________________ 20_______. 
de mandato Em. Mi. ac Rev. mi Archiepiscopi 

 

_________________________________________          _______________________________________ 

Cancellarius                                                                                Ordinarius 


