
 

  Dados a preencher pelo casal: 

Paróquia do Matrimónio: _______________________________ 

Data de matrimónio: ____________________________________ 

Bodas de Matrimónio (assinale com X) 

       10         25         50         60   

 

D. Nuno Brás, através do Secretariado Diocesano 

da Família, convida as famílias em festa, pelas Bo-

das de Matrimónio, a estarem presentes na Cele-

bração do Dia Diocesano da Família, a realizar-se 

no dia 16 de Fevereiro de 2020, no Santuário de 

Fátima, no Cabo Girão. 

Homenagem especial a quem celebra em 

2019/2020:  

10, 25, 50 ou 60 anos de matrimónio! 

(Destacável) 

Convite 
Homenagem Bodas 
 

  

Diocese do Funchal 

Secretariado Diocesano da Família 
diocesefunchal.sec.familia@hotmail.com 
Largo Conde Ribeiro Real, 49 C.P. 4550 
9001-801 FUNCHAL 

Confirmem a vossa presença, entregando o 

destacável com os vossos dados ao pároco ou 

enviando para o Secretariado Diocesano da 

Família, até ao dia 29.12.2019, para poderem 

ser presenteados com um diploma/bênção do 

D. Nuno Brás. 
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              O Pároco, 

____________________________ 

Mensagem Convite 

(Destacável) 

(Destacável) 

Oração 
 

Jesus, Maria e José, 

em Vós contemplamos 

o esplendor do verdadeiro amor; 

confiantes, a Vós nos consagramos. 
 

Sagrada Família de Nazaré, 

tornai também as nossas famílias 

lugares de comunhão e cenáculos de oração, 

autênticas escolas do Evangelho 

e pequenas igrejas domésticas. 
 

Sagrada Família de Nazaré, 

que nunca mais haja nas famílias 

episódios de violência, de fechamento e divisão; 

e quem tiver sido ferido ou escandalizado 

seja rapidamente consolado e curado. 
 

Sagrada Família de Nazaré, 

fazei que todos nos tornemos conscientes 

do carácter sagrado e inviolável da família, 

da sua beleza no projeto de Deus. 
 

Jesus, Maria e José, 

ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Ámen.  

 

Dados a preencher pelo casal: 

Ela: _______________________________________________________  

___________________________________________________________ 

Ele: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Contactos: _______________________________________________ 
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