
 

Pastoral Familiar 

 

Normas e Orientações Paroquiais sobre o Sacramento do Matrimonio 

 
1. O Encontro de Noivos deve ser realizado antes da preparação do Processo de Habilitação 

Matrimonial. 

 

2. O Processo de Habilitação Matrimonial (papéis de casamento) deve ser feito com pelo 

menos sessenta dias antes do casamento. 

 

3. Documentos: Apresentação do RG e certidão de batismo com data anterior a seis meses e do 

certificado do Encontro de Noivos. Em caso de nubente viúvo, apresentar a certidão do 

casamento anterior e atestado de óbito do cônjuge falecido. 

 

4. Noivos com idade entre os 16 e 18 anos devem ser acompanhados pelos pais para assinarem a 

autorização. 

 

5. Data e local devem ser acertados primeiro na Igreja. O local do casamento é a Igreja, não 

sendo permitida a realização do matrimônio em clubes, salões, chácaras, sítios, etc.  

 

6. Os horários da Paróquia são os seguintes: 11:00h         11:30h        16:00h        17:00h 

Horário noturno depende da programação da Paróquia. 

Em Itaiquara combinar com o Capelão. 

 

7. Dizem que é “chic” chegar atrasado. É melhor dizer que é deseducado. É desconsideração 

pelos convidados e descumprimento da palavra quando marcaram o casamento. Evitemos 

aborrecimentos num dia que deve ser de alegria. 

  

8. A ornamentação da Igreja deve evitar a ostentação e o luxo. O corredor central pode ser 

enfeitado (e quando for enfeitado será cobrada uma pequena taxa), porém é expressamente 

proibido fixar pregos, taxinhas ou arames nos bancos para sustentar os arranjos e a decoração. 

Os enfeites serão em bancos alternados. É bom entrar em contato com os outros noivos do 

mesmo dia do casamento para dividirem as despesas com as flores. 

 

9. Logo após o casamento, se não for usado para outro casamento que se realizará em seguida a 

ornamentação do corredor central deve ser retirada. O enfeite do altar e as flores devem 

permanecer na Igreja. 

 

10. Na celebração do casamento religioso usem-se exclusivamente músicas religiosas (antigas ou 

modernas) condizente com o clima de oração. Excluem-se musicas de filmes, novelas, teatros, 

etc. 

 



11. Padrinhos: A Igreja exige apenas duas testemunhas (padrinhos) no matrimônio (cân 1108). 

Porém, serão tolerados, até oito pessoas (quatro casais) como testemunhas, ou seja, quatro 

pessoas de cada lado (dois casais para cada lado). Não mais que isso. 

 

12. Casais conviventes (que convivem juntos e não se casaram na Igreja) e casais em segunda 

união não estão em condições de serem padrinhos no matrimônio religioso. 

 

13. Não é permitido nenhum rito ou cerimônia religiosa que simule ou substitua o sacramento 

perante a Igreja. 

 

14. Os casos especiais tem normas próprias e durante o Encontro de Noivos os mesmos serão 

orientados. 

 

15. Na proximidade do casamento, os noivos devem procurar o Sacerdote para o Sacramento da 

Confissão. 

 

16. Se os noivos desejarem, alguém da comunidade preparará, com muito prazer, a celebração 

mais solene. Para que isso aconteça, os noivos devem dizer com antecedência. 

 

17. Para a Celebração mais solene existem 3 (três) formas de Entradas: 1ª) Noivo com Padrinhos;  

2ª) Noiva;  3ª) Daminha da aliança. Os noivos poderão escolher 2 (duas) entre estas. 

 

18. Se as filmadoras utilizarem energia elétrica da Igreja será cobrada uma taxa estabelecida pela 

Cúria Diocesana. Fotógrafos e cinegrafistas devem ser orientados para não atrapalharem a 

celebração. 

 

19. Liturgicamente, o Padre que assiste ao Matrimônio deve sair com os nubentes do altar em 

procissão (fila). Portanto, não é permitido fotografar casal por casal diante do altar. Isso demora 

muito e atrapalha outros compromissos do padre. 

 

20. Trajes: A igreja não exige roupas especiais, mas alerta principalmente a noiva e as madrinhas 

que roupas muito decotadas, extravagantes e exóticas não podem ser usadas no espaço sagrado 

da Igreja. Pessoas com trajes inconvenientes serão convidadas a se vestirem com dignidade e 

respeitar o lugar sagrado e a celebração da fé. A Sagrada Comunhão será dada somente se a 

noiva estiver devidamente vestida. 

 

21. No decorrer dos Encontros de Noivos, uma sugestão foi colhida dentre os participantes: se os 

noivos fizerem alguma recepção aos convidados seria bom que não forçassem os convidados a 

contribuir comprando pedacinhos da gravata ou colocando dinheiro no sapato da noiva. É mais 

digno não fazer isso. 
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                                   Tapiratiba, 08 de Setembro de 2013 

  



 
ASSUNTOS PRÁTICOS PARA A CELEBRAÇÃO 

 

Noivo:    

Noiva:    

Data do Casamento:                  de                                  de    

Local:  Horário:  
 

Número de Padrinhos: _________ (até 2 (dois) casais para cada um dos noivos. 
 

Comunhão para os noivos na celebração: (    ) Sim         (    ) Não 

O Noivo fez primeira comunhão: (    ) Sim         (    ) Não 

A Noiva fez primeira comunhão: (    ) Sim         (    ) Não 
 

Damas: (    ) Sim         (    ) Não 

Florista: (    ) Sim         (    ) Não 

Alianças: (    ) Sim         (    ) Não 
Observação: Cuidado com as idades, pois ficarão em pé e podem chamar atenção dos convidados, 

e colocar os noivos em segundo plano. 
 

Leitores - (dois leitores para): Leitura Bíblica: 

Oração dos Fiéis: 
Observação: Os leitores devem ser escolhidos com antecedência para evitar transtornos de última hora. 

 

Músicas: 
- Quem vai cantar? _____________________________________________________ 
- Cuidado nas escolhas. 
- Proibido músicas profanas. Escolher músicas religiosas (antigas ou modernas). 
 

Enfeites: 
-Quem fará a decoração? ________________________________________________ 

Vão ser colocados enfeites no altar: (    ) Sim         (    ) Não 
(Avisar que estes não serão retirados após a celebração) 

Vão ser colocados enfeites nos bancos e corredor: (    ) Sim         (    ) Não 
(Avisar que deverão ser retirados após a celebração, 
 a não ser que esteja combinado para outras noivas) 

Pétalas de flores e arroz na porta da Igreja. 
Providenciar faxineira para limpar a porta da Igreja. Há outras celebrações na Igreja e a 
mesma deverá estar limpa, como os noivos a encontrarão. Dentro da Igreja Nunca. 
  

Tem serviço de Cerimonial?  (    ) Sim         (    ) Não 

Quem fará o serviço? Fone: 

Confissão dos Noivos: Dia ____/____/_______      às ____:____ horas                        

 
Concordamos e assinamos,                                               Tapiratiba, ____/____/______ 
 
 
 
 

________________________________ 
Noivo 

________________________________ 
Noiva 

     


