80 Frases para convite

1)
Para ser feliz é preciso ter um amor, uma família e amigos. O amor nós já
temos, a família construímos e o amigo é você!
2)
Primeiro um encontro, depois outro e mais outro… Conhecimento…
amizade e, finalmente, o amor que nos une agora e para sempre.
3)
Para vocês que fizeram parte de nossas vidas, um convite para nos verem
solteiros pela última vez, casados pela única e felizes para sempre!
4)

Um dia…como por acaso nos encontramos, surpreendentemente nos

olhamos, nos aproximamos e iniciamos o nosso sonho cheio de esperanças e cheio
de muito amor.
5)
“Quando te conheci houve um tempo, um lugar e o sentimento… o tempo
ficou marcado, o lugar será lembrado e o sentimento jamais esquecido: Amor…
6)
Surpresa para alguns, loucura para outros, mas acreditem… vamos nos
casar!!!
7)

“Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça…” (Mateus

6,33).
“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com
todo o teu pensamento”.
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mateus 22,36-39)
8)
Aonde quer que tu fores, irei eu; e onde quer que pousares à noite, ali
pousarei eu; o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. (Rute 1.16)
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9)
“Quis o destino que nos encontrássemos, quis a vida que nos amassemos e
queremos com amor… construir nosso destino.”
10)

“ A vida é construída de sonhos e concretizada no amor”.

11)
“ Dá-me tua mão e não me importarei com a distância a ser percorrida.
Seguiremos juntos até onde existir vida.” “Juntos não há estrelas que não podemos
alcançar,nem sonhos que não podemos realizar!”
12)
Agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o
maior deles é o amor.
13)

As muitas águas não podem apagar o amor, e nem os rios afogá-lo.

14)
A partir deste dia nos unimos não até que a morte nos separe, mas sim até
que Deus na eternidade nos una outra vez.
15)

Você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava..

16)
Quisesse alguém dar tudo que tem para comprar o amor. Seria tratado com
desprezo. (Cântico 8:7)
17)

Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente (Eclesiastes 3:14)

18)
…Ele nos fez e nos uniu de uma forma tão mágica que até hoje não sabemos
como aconteceu… Deus deu mais vida ás nossas vidas!
19)

Uma nova vida: duas vezes mais forte, em todos os sentidos.

20) O amor nasce do conhecimento mútuo e se fortalece na compreensão das
diferenças. (G. Marques)
21)

Assim, já não são dois, mas uma só carne. (Mateus 19:6)

22) Senhor revelaste a alegria do amor entre nós. Hoje de mãos dadas,
iniciamos esta maravilhosa experiência.
23) Amor é entrega, assim entregamo-nos um ao outro e ambos a Deus.
24) A união de dois seres assinala o limiar de uma das mais importantes etapas
de suas vidas.
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25)

Que este seja o nosso destino: amar e começar cada dias juntos…

26) Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu
nada seria. (I Coríntios 13:01)
27) … ajunta -os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão.
(Ezequiel 37:17)
28) Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só
carne. (GN 2:24)
29) O amor é um sentimento universal que ultrapassa limites de tempo e espaço
e continua a ser o objetivo da vida, pois foi por amor que Deus nos deu a vida…
30) Seja bendito o tem manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade.
(PV 5:18)
31)
Se Cristo é fonte do nosso amor, nunca seremos confundidos. O tempo
consolidou nosso amor, a benção de Deus nos levará ao altar e estará presente no
decorrer de nossas vidas.
32) Amar é encontrar na felicidade de outrem a própria felicidade (Gottfried
Leibnitz)
33) Tudo em seu tempo é determinado, e há tempo para todo propósito debaixo
do céu.
34) A única lei que torna o casamento legítimo perante Deus é a lei do Amor,
onde os seres se unem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma.
35)

A luz divina iluminará nossos caminhos para todo o sempre.

36) Agrada-te no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração.
37) A cumplicidade e fidelidade entre um casal é essencial , mas é apenas um
complemento de um verdadeiro amor.
38) Juntos não há estrelas que não podemos alcançar, nem sonhos que não
podemos realizar…
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39) Neste dia especial, uma chuva de pétalas cai suavemente dos céus
anunciando a bênção de Deus, nesta nossa união repleta de amor, gratidão e
alegria.
40) Em sua infinita bondade, Deus nos permitiu conhecermos e amarmos. Hoje
com a sua permissão e a de nossos pais.
41)
Dentre todas as maravilhas criadas por Deus está o amor, o mais sublime
dos sentimentos, transformador de nossas vidas.
42) A vida é construída nos sonhos e concretizada no amor.
43) O casamento é a maior promessa de amor. É a própria felicidade querendo se
eternizar.
44) Amar é reconhecer que nossas almas são na verdade uma só.
45)

E os dois tornar-se-ão apenas um.

46) Para dividir e amar hoje, até o fim de nossas vidas!
47)

Nossa vida juntos começará nesse dia!

48) Que lindo é o dia iluminado pelo amor!
49) Neste dia tão especial, queremos compartilhar nossa alegria com vocês,
abrindo um pouco a cada momento!
50) Com o amor eterno dividiremos nossos pensamentos, nossos sonhos e nós
mesmos!
51)
O caminho que leva à felicidade é tão estreito que não podemos caminhar
nele a menos que nos tornemos um só.
52)

Duas vidas, dois corações unidos na amizade, unidos no amor!

53) Um amor especial correndo solto e livre e todas as bênçãos que o
matrimônio pode dar!
54)

Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir…
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55)

O sonho de unirmos nossas vidas realizar-se-á neste dia!

56)

Amor, amizade e compreensão. È o suficiente para alcançarmos o amor

eterno!
57) Derramai Senhor sobre nós a Vossa bênção, para que nosso amor de ontem e
hoje dure eternamente.
58)

Deus nos uniu e destinou este encontro. Juntos seremos um.

59) Senhor, tu que unistes nossos corações, fazei com que o nosso amor
permaneça para sempre.
60) Alimentada em amor e compreensão, a vida floresce, abrindo um pouco a
cada momento.
61)
… As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo;
ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a
desprezariam.
62) O verdadeiro amor em nada se perde. Quanto mais se dá, mais se tem.
63) O amor vem ao encontro e a união de duas pessoas resultam numa só pessoa.
64) O casamento, sob a bênção de Deus, é a mais perfeita e eterna expressão do
amor.
65) Escolhemos ____ para o nosso ano, ____ para o nosso mês, ____ para o nosso
dia e __:__ horas para o nosso encontro na _______________, onde nos verão solteiros
pela ultima vez, casados pela primeira e felizes para sempre.
66) Parece mentira… Resolvemos nos casar… Dizem que é loucura, mas sabe
qual a razão? Nós nos amamos.
67) Pois já nem somos nós, somos o número perfeito: Um (Carlos Drummond de
Andrade)
68) Aceito… Uma simples palavra recheada de promessas e encantamentos.
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69) Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu e guardou a tua vida
separando-a para mim. Para onde tu fores, irei eu, onde tu repousares,
repousarei. Teu Deus será meu Deus, teu caminho, meu será.
70) Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de
abundância.
71)
…com pequenos gestos e sorrisos, vivificamos a união com Deus, assim
intensificou-se o amor e orientados pela sabedoria divina decidimos casar, para
assim construirmos uma harmoniosa família.
72) Tudo em você me completa
Nosso amor sempre existiu
Te
Te
Te
Te
Te
Te

amo ontem hoje, amanhã, sempre e eternamente
amo sem saber sem nome
amo sem saber seu cheiro
amo só com meu pensamento
amo mais que minha vida
amo por inteiro

73) “Minha vida pela sua
Meu amor pelo seu
Um só coração
Uma única alma
Te amo
74) “Desejo a vontade de viver a tua vida e de te deixar viver a minha,
Intensamente,
Inteiramente,
Eternamente.”
75)

“Quando se ama, perde-se o direito de ser feliz sozinho.”

76)

“Quem começa a entender o amor, a explicá-lo, a qualificá-lo e quantificá-lo,

já não está amando.”
77) “Só vale a pena viver na medida em que nossos gestos são gestos de amor,
pois só o amor é absoluto, radical, transformante e profundamente unificante.
Esse amor nos une em qualquer circunstância, tempo e lugar.”(Carlos Alberto
Libânio)
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78) “Valorize cada momento de sua vida. Lembre-se que o tempo não espera,
ontem é história o amanhã é um mistério, o hoje é uma dádiva e esta dádiva é um
presente de Deus.”
79) “Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo,
meu melhor amigo é o teu amor.”
80) Um casamento feliz, é uma longa conversa que nos parece nunca ter fim.
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