
Cha Paulo Müller, là Linh mục và là Ông nội làm đám cưới cho cháu ruột của mình  

Câu chuyện thật hy hữu là một linh mục cử hành đám cưới cho chính cháu trai ruột của 
mình. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, tại nhà thờ Thánh Têrêsa Lisieux ở Porto Alegre, một 
thành phố ở miền nam nước Ba tây (Brazil). 

 

Cha Paulo Müller, 85 tuổi, đứng đợi trước bàn thờ và vui mừng chào đón cô dâu chú rể là 
cháu trai ông Ânderson và cô dâu Rafaella. 

Khi quyết định tổ chức hôn lễ trong nhà thờ, chú rể đã nói rõ là sẽ mời ông nội cử hành 
hôn lễ. Chú rể chia sẻ diễn tiến đã xảy ra như thế nào: 

Đối với chúng tôi, đây là một thời điểm rất quan trọng, đặc biệt chúng tôi đã lên kế hoạch 
cho đám cưới từ năm 2019 nhưng đã bị hoãn lại một số lần vì tình trạng Covid-19, điều 
này càng làm chúng tôi mong đợi nhiều hơn. Ông nội là người đầu tiên nhận lời chủ trì lễ 
cưới, và tôi thấy đây hẳn là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng quyết định! 

Cô dâu chú rể và ông nội linh mục: khoảnh khắc độc nhất vô nhị 

Đối với vị linh mục, cử hành hôn lễ cho cháu ruột mình là một cơ hội có một không hai. “Đó 
là một điều tuyệt vời. Hầu như không ai có cơ hội đó mà tôi có được!” Cha Paulo chia sẻ 
với hãng tin Brazil G1 như vậy. 

Trong cuộc trò chuyện với Aleteia, chú rể cũng nhận xét rằng trong lễ kỷ niệm, vị linh mục 
đã truyền cảm hứng cho gia đình và khách mời bằng lời chứng cá nhân của ông nội về hôn 
nhân: Cha Paulo có một kinh nghiệm mà nhiều linh mục không có; cha đã kết hôn nhân và 
sống hạnh phúc trong hôn nhân nên cha có nhiều kinh nghiệm về hôn nhân gia đình và cha 



đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều về lòng chung thủy và sự tin tưởng, trong những 
ngày trước và trong ngày cưới nhau. 

Góa phụ và linh mục 

Ông Paulo Müller kết hôn được 29 năm. Ông có bốn người con và bốn đứa cháu. Ông rất 
sùng đạo, ông cũng nhiều lần suy nghĩ về việc trở thành một linh mục, nhưng ông kết thúc 
với ơn gọi hôn nhân. 

Sau khi vợ ông là bà Lizzete qua đời, ông quyết định phục vụ Giáo hội nhiều hơn. Ông trở 
thành một giáo lý viên, Thừa tác viên đặc biệt của Bí tích Thánh Thể, và sau đó là phó tế. 
Lễ thụ phong linh mục của ông diễn ra vào năm 1992. Ngày nay, dù 85 tuổi, cha là linh 
mục quản xứ ở Novo Hamburgo, thuộc bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil.  

 



 


