Paróquia Cristo Rei - Arquidiocese de São Paulo
As normas e orientações aqui constantes são colocadas para que o Sacramento do
Matrimônio contribua com a santificação do casal. Queremos contribuir para a
realização e felicidade dos Noivos. Parabéns desde já por esta opção de Vida
Santa!
Demais informações sobre taxa e outras dúvidas, por favor, ligue na secretaria da Igreja ou
nos contate por e-mail.
Reservas
Temos um total de 5 casamentos por sábado, podendo ser feita uma pré-reserva por
telefone ou pessoalmente sem compromisso para garantir a vaga e horário desejado, essa
pré-reserva tem validade de 2 semanas, após esse prazo os noivos devem confirmar o
casamento ou liberar o horário. Começamos a fazer reservas exatamente um ano antes, por
exemplo, dia 01/03/2014 iniciamos agendamento para Março de 2015, e assim
sucessivamente.
Horários
Sábado à partir das 17h, de 45 em 45 minutos, sendo o último às 20h. Aos Domingos,
sextas-feiras e feriados santificados, não há realização de casamento.
Documentação
O casal deverá comparecer para fazer o processo de casamento religioso, pelo menos, 60
dias antes da data do casamento, na Paróquia mais próxima da residência do noivo ou da
noiva.
Documentos necessários para o Processo de Casamento.



Carteira de Identidade ou equivalente.
Certidão de Batismo recente ou atualizada no máximo 6 meses antes do casamento.



Comprovante do Encontro de Preparação para o Matrimônio (curso de Noivos).

Menores
Quem tiver menos de 18 anos de idade deve obter consentimento dos pais ou responsáveis,
comparecendo acompanhado de um deles. Pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o
homem antes de 18 anos completos e a mulher antes dos 16 anos, sem dispensa do
impedimento, não podem contrair matrimônio.
Transferência
Em princípio, o casamento deve ser realizado na Paróquia em que os noivos residem ou
frequentam. Caso vocês queiram casar-se em outra Igreja, terão que levar um documento
chamado "Transferência". Quando vem de outra Paróquia, deve ser apresentada na
Secretaria desta Igreja um mês antes do casamento.
Curso de Noivos
Vocês devem participar do Encontro de Preparação para o Matrimônio que nossa
Comunidade Paroquial oferece, a inscrição é feita no mesmo dia da marcação do casamento.
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Caso não seja possível fazê-lo nas datas por nós indicadas, entrar em contato com nossa
Secretaria.
Datas para o ano de 2014
Curso
24 de agosto
19 de outubro
07 de dezembro
Pontualidade
Para que a celebração seja efetuada com a Solenidade que o momento merece, é preciso
que todos cheguem na hora. Caso haja atraso, a cerimônia será abreviada, havendo só a
entrada da noiva e não serão feitos os cumprimentos no altar, o que é desconfortável para
todos, em dia de festa.
Nossa sugestão é que vocês marquem no convite, 15 minutos antes do horário fixado na
Igreja.
O noivo e os padrinhos deverão chegar 20 minutos antes da hora marcada, e dirigir-se à
Secretaria para assinatura da Ata de Celebração.
Nesta Igreja NÃO HÁ ATRASOS!
Decoração
Decorador Exclusivo da Igreja
Cláudio Decorações
Fone: 2063- 9063 (com hora marcada)
Site: www.claudiojldecoracoes.com.br
A decoração é dividida com os casais que agendaram casamento no mesmo dia.
Salão de Festas
Nosso Salão leva

a

vantagem

de

estar

junto

à

Igreja

e

totalmente

reformado.

Não se permite que se faça churrasco, porque a área é estritamente residencial.
Autoriza-se o uso do salão até as 24h com o uso do som e totalmente desimpedido até a 1h,
quando alugado. Somente o Buffet Pérola Del Mare constante nesse livreto, pode fazer o uso
do Salão por Contrato de Parceria com a Paróquia.
Buffet Pérola Del Mare
Rua Marquês de Abrantes, 103 – Belenzinho – São Paulo (SP)
Fones: 2692-6367 / 2291-8358
Site: www.buffetperola.com.br
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Observações
1) Não fazemos casamento, com Efeito Civil e nem temos espaço na Igreja para vinda
de juiz. O casamento Civil deve ser feito no próprio Cartório, ou se houver recepção
pode ser feito no Salão de Festas, por vocês alugado;
2) Não é permitido jogar pétalas de flores ou arroz, por motivos de segurança e
limpeza;
3) A sala ao lado da Igreja, que serve para os cumprimentos, deve ser utilizada, no
máximo 20 minutos;
4) As músicas tocadas nas cerimônias de casamento devem ser ao vivo, não é
permitido som mecânico (CD, DVD, disco, mp3, iPod, etc.);
5) Durante as cerimônias de casamento não é permitido nenhum tipo de assessor ou
cerimoniários contratados ou vindos dos Buffets.
As normas e orientações aqui constantes são colocadas para que o Sacramento do
Matrimônio contribua com a santificação do casal. Queremos contribuir para a realização
e

felicidade

dos

Noivos.

Parabéns

desde

já

por

esta opção

de

Vida

Santa!

Demais informações sobre taxa e outras dúvidas, por favor, ligue na secretaria da Igreja.
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