
REGRAS PARA A CELEBRAÇÃO DO 

CASAMENTO RELIGIOSO

Prezados noivos,

A celebração do Sacramento do Matrimônio deve ser festiva e familiar, ressaltando a riqueza da

Palavra de Deus, da Oração Comunitária e os gestos próprios do Sacramento. Por esse motivo,

trazemos ao seu conhecimento as regras para a celebração do Casamento Religioso em nossa

Paróquia que deverão ser respeitadas e cumpridas na íntegra. Qualquer outra situação que não esteja

contemplada neste documento deverá ser questionada junto a equipe de preparação para o matrimônio

da Pastoral Familiar e validada pelo Pároco.

RESPONSABILIDADE DOS NOIVOS

ORNAMENTAÇÃO:

É permitido ornamentar com flores somente o Altar (são dois arranjos, um de cada lado do Altar).

Os arranjos deverão permanecer na igreja após o casamento. A Equipe de Noivos avaliará a

segurança dos suportes dos arranjos contratados pelos noivos.

NÃO É PERMITIDO

Jogar pétalas de flores, arroz e bolhas de sabão no final do casamento (saída da igreja), nem tão

pouco usar velas, fogos e confetes. Também não é permitido o uso da drone e balões de gás.

RITO DA CERIMÔNIA MATRIMONIAL

• Sequência da Entrada
1. Padrinhos;

2. Mãe da Noiva + Pai do Noivo;

3. Noivo com a Mãe

4. Dama/Pajem

5. Noiva com o Pai

6. Boas Vindas

7. 1ª Leitura

8. Salmo

9. Evangelho

10. Homilia

11. Diálogo com os Noivos

12. Alianças

13. Preces da Comunidade

14. Oração do Pai Nosso

15. Benção nupcial

16. Assinaturas

17. Benção final

18. Saída

• Em nossa Paróquia existe uma Equipe de Noivos preparada para cuidar da organização da sua

Cerimônia Religiosa. Sendo assim, NÃO permitimos CERIMONIALISTAS interferindo no Ritual

Litúrgico. Um casal Equipe de Noivos entrará em contato com os noivos para acertar todos os

detalhes da cerimônia.

• NÃO É PERMITIDO AOS NOIVOS FAZEREM O RITUAL DO CASAMENTO, pois a Igreja já

tem o seu próprio ritual, específico para este momento.

• Os noivos deverão orientar a EQUIPE DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA para que realizem

suas atividades sem interferir no ritmo da celebração. Não é permitido o uso do espaço do

Presbitério (espaço elevado onde se localiza a mesa do Altar), pois a movimentação neste local

desvia a atenção da assembleia reunida para celebrar um acontecimento de Salvação. Durante

a Liturgia da Palavra, incluindo a homilia, não exerçam nenhuma atividade de fotografia ou

filmagem. Nos outros momentos, comportem-se com discrição e respeito. Solicitamos o uso do

bom senso na quantidade de profissionais a serem contratados, pois nossas Capelas são

pequenas e, muita gente circulando próximo ao Altar, tumultua a celebração.

• Caso escolham mulheres para fazerem as Leituras, é exigido que usem roupas comportadas e

discretas, condizendo com o ambiente em que estão e a função que estão exercendo, ou ainda,

que usem um xale para cobrir possíveis decotes ou transparências.

• As LEITURAS E O SALMO deverão ser escolhidos de acordo com o Ritual do Matrimônio.



REGRAS PARA A CELEBRAÇÃO DO 

CASAMENTO RELIGIOSO

RITO DA CERIMÔNIA MATRIMONIAL

• Os cumprimentos dos padrinhos e familiares deverão acontecer fora do espaço celebrativo.

• Os noivos que desejam receber a Sagrada Comunhão deverão comunicar a Equipe pré-

matrimonial que realizou o contato. Para receber este Sacramento, devem os noivos realizar

uma confissão antes do dia do Matrimônio.

• Não será permitido o uso de Plaquinhas durante a Celebração do Matrimônio.

• Não será permitida a mudança na disposição dos bancos da Igreja.

• Não será permitido momentos de homenagens, nem entrega de lembranças no decorrer da

celebração.

• Não será permitida a entrada de animais de estimação no decorrer da celebração.

• As MÚSICAS deverão ser, exclusivamente, músicas religiosas (católicas) ou músicas

clássicas instrumentais. Não serão permitidas músicas de natureza popular, de bandas rock, de

novelas ou filmes. A playlist do casamento deve ser submetida para a análise e aprovação da

Equipe de Noivos. É rigorosamente proibido qualquer outro estilo de música diferente do

autorizado pela Equipe de Noivos.

• O Salmo não poderá ser apenas instrumental, devendo ser cantado ou proclamado do Ambão

da Palavra.

• A responsabilidade pela contratação dos músicos é dos noivos. Caso optem por utilizar músicas

gravadas, a responsabilidade de providenciar equipamentos e pessoas para operá-los é

inteiramente dos noivos.

• É permitido, NO MÁXIMO, 10 CASAIS DE PADRINHOS (5 casais para a noiva e 5 casais para o noivo).

• Pajens e Damas deverão ter, NO MÍNIMO, 5 anos de idade e eles deverão estar

acompanhados de uma pessoa da família para se sentirem seguros. NÚMERO MÁXIMO de

pajens e damas: três crianças. Pedimos para que não insistam em colocar mais de três

crianças, nem tão pouco que estas tenham idade inferior a estabelecida por esta comunidade.

As experiências desagradáveis que tivemos com a flexibilidade nesta questão, nos levaram a

ser irredutíveis com relação a isso.

• Deverão chegar com 30 min de antecedência na Igreja: o noivo, os pais do noivo, os pais da

noiva, os padrinhos, os pajens e damas e as pessoas escolhidas para as Leituras. TODOS

deverão ser orientados a, assim que chegar na Igreja, procurar o casal da Equipe de Noivos

responsável pela Celebração. Caso haja atraso das pessoas que farão as Leituras, a Equipe de

Noivos ficará responsável por fazê-las.

• Caso as alianças sejam entregues por damas ou pajens, solicitamos que elas sejam levadas

pelo noivo e entregues ao casal da Equipe de Noivos responsável pela Celebração.

• Solicitamos rigor no cumprimento do horário de início da Celebração.

O casamento é um momento único e, quando bem preparado, encanta a todos. No entanto, é importante

lembrar que casamento não é sonho, casamento é Sacramento e compromisso de vida a dois com Deus e

que pode contagiar muitos outros. Ao escolherem casar na Igreja, os noivos estão dando um testemunho

de fé que desejam professar e de promessa de viverem como casal cristão.

Paz e Bem!

Equipe de Preparação para o Matrimônio


