
ARQUIDIOCESE DE BOSTON 

INTERROGATÓRIO PRELIMINAR 

Casamento de ___________________________________________ e ____________________________________________ 
(Noivo)                                                                                                        (Noiva) 

1. Nome (nome de solteira, se aplicável) ______________________________________________________________ 

2. Religião Atual __________________________________________________________________________________ 

3. Endereço atual (Rua, apartamento, cidade, estado, CEP) _______________________________________________ 

_________________________________________________________N° Tel ___________________________________ 

4. Paróquia Atual  

_________________________________________________________________________________ 

5. Data de Nascimento e Lugar 

_________________________________________________________________________________ 

6. Data de Batismo e Lugar/Igreja 

_________________________________________________________________________________ 

7. Data da Confirmação e Lugar/Igreja 

___________________________________________________________________________ 

8. Nome do pai ________________________________________________ Religião ___________________________ 

9. Nome da mãe (de solteira) _____________________________________ Religião ___________________________  

10. Há quanto tempo é que você mora no seu endereço atual? 

_________________________________________________________ 

11. Em que outros endereços é que você residiu por períodos substanciais desde o seu décimo oitavo aniversário? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. Você já contraiu algum casamento na Igreja Católica ou passou por alguma forma de casamento fora da igreja católica? (Se 

sim, forneça detalhes do nome e endereço da outra pessoa, data, local, ministro ou oficial, etc.) 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Você tem alguma obrigação na justiça para com um ex-cônjuge ou filhos de uma união anterior? (Se sim, essas obrigações 

estão atualmente sendo cumpridas? Por favor, forneça detalhes.) 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14. Você está entrando neste casamento livremente e por sua própria vontade? _______________________________ 

15. (Caso uma ou ambas partes não completaram 18 anos de idade). Seus pais ou responsáveis deram seu próprio 

consentimento a este casamento? _________________________________________________________________ 

Se não, por que eles se opõem? ___________________________________________________________________ 

 

 

Este formulário deve ser preenchido juntamente com os noivos por um sacerdote / diácono / auxiliar 

pastoral certificado, a fim de estabelecer sua liberdade de casar. Esta é uma oportunidade para iniciar um 

diálogo pastoral e explicar o ensino da Igreja Católica sobre o matrimônio.   

O padre / diácono / auxiliar pastoral certificado começa perguntando: “Você jura diante de Deus que as 

respostas que você está prestes a dar são a verdade e nada além da verdade?” 

Por favor, registre a resposta ao juramento: ________________________________________________ 

 



16. A Igreja Católica ensina que o casamento é uma união permanente a ser celebrada sem reservas ou intenção de divórcio. 

Você pretende que o casamento seja um casamento permanente assim? 

_____________________________________________________________________________________________ 

17. A Igreja Católica ensina que as pessoas que se casam devem trocar mutuamente o direito de ter filhos desta união. Você 

pretende dar esse direito à sua esposa/ao seu esposo? 

_____________________________________________________________________________________________ 

18. Idade (c. 1083)                                 Impotência (c. 1084)                 Obrigação anterior de casamento (c. 1085) 

Disparidade de Culto (c. 1086)     Ordens Sagradas (c. 1087)        Votos Perpétuos Públicos (c. 1088) 

Rapto (c. 1089)                                Crime (c. 1090)                            Consanguinidade (c. 1091) 

Afinidade (c. 1092)                          Propriedade pública (1093)      Adoção (c. 1094) 

 

19. Quem serão as testemunhas do seu casamento? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Data:                                                                    ___________________________________________________________ 
Assinatura 

Lugar:                                                                  ___________________________________________________________ 
Sacerdote / Diácono 

___________________________________________________________ 
      Data do Matrimônio                                                                  Lugar do Matrimônio 

Chancela:                                                              ___________________________________________________________ 
Dispensa (Caso necessário) 

 

 

 

Nota para Sacerdote / Diácono / Auxiliar Autorizado do Sacerdote: Casamento Misto (o casamento de um 

católico e um não-católico) requer a permissão expressa do Ordinário (c.1124). A permissão do Ordinário 

também é necessária para o casamento de: (a) transientes (migrantes ou pessoas que não têm domicílio ou 

quase-domicílio); (b) pessoas cujo casamento não pode ser reconhecido pela lei civil; (c) pessoas sujeitas a 

obrigações na justiça a outra parte ou filhos nascidos de uma união anterior; (d) pessoas que notoriamente 

rejeitaram a Igreja Católica; (e) pessoas sujeitas a censuras; (f) menores de 18 anos sem conhecimento ou 

consentimento dos pais; (g) e pessoas desejando se casar por procuração (c.1071). 

O sacerdote / diácono / auxiliar pastoral certificado deve explicar em termos positivos os aspectos 

essenciais propriedades (unidade e indissolubilidade) do casamento e a firmeza especial de um casamento 

sacramental. Ele deve deixar claro que a Igreja considera o casamento uma comunidade permanente e 

exclusiva de vida, aberta ao nascimento de filhos, e deve ser inserida sem condição ou reserva. 

O padre / diácono / auxiliar pastoral certificado deve determinar se algum dos anteriores impedimentos 

está presente. Onde aplicável, um pedido de dispensa formal deve ser feito. 


