
Instruções para casamento religioso 
 
 

Queridos noivos,  nós, da Paróquia Santo Tiago Maior, (Rua Flor de Morango, 84 – Jardim Inconfidência ), nos alegramos 
juntamente com vocês nesta nova etapa de suas vidas, por isso, conforme as normas da Arquidiocese de Belo Horizonte 
estamos repassando algumas informações: 

“A Celebração do matrimônio cristão é a expressão realizada na liturgia, de um compromisso de amor fiel e duradouro 
entre um homem e uma mulher, tendo em vista a formação de uma família”.  

Este amor conjugal, bênção e dom de Deus, vivido à luz da fé, é sacramento: manifestação visível de uma graça 
divina, que une o homem à mulher, como Cristo à Igreja (cf.Ef 5,25-33). Por isso, o apóstolo nos diz que os fiéis se casam no 
Senhor (cf. 1.Cor 7,39). Este dom maravilhoso tem como frutos os filhos, que deverão ser criados e educados 
responsavelmente na fé.  

Antes de tudo, o matrimônio cristão é belo e fecundo por sua realidade interna. “Sua celebração só será verdadeira e 
igualmente bela, quando há expressão desta realidade interior”.                                                 

1- A celebração será preparada de acordo com o Novo Ritual da Igreja e em conjunto com os noivos. 

2- Todos os que participam da celebração do casamento são testemunhas, diante da Igreja e da sociedade, do caráter 
público do compromisso matrimonial. Para o bom andamento da celebração, sem qualquer tumulto, serão permitidos, no 
máximo, doze padrinhos para o casal, para representar os presentes como testemunhas, mediante a assinatura do 
registro do casamento. 

3- Os fotógrafos e cinegrafistas, profissionais ou amadores, não podem perturbar o bom andamento da celebração. Durante a 
liturgia da Palavra, incluindo a homilia, é permitida a filmagem ou gravação, mas somente com câmara fixa. Nos outros 
momentos, haja discrição e respeito.  

4- A Ornamentação é sempre uma expressão de alegria da festa que se celebra. Haja bom gosto e simplicidade na 
decoração da Igreja. A ornamentação é permitida somente no altar, sem fitas nos bancos, não é permitido jogar 
pétalas de rosas no corredor principal da Igreja. Os arranjos sejam dispostos de tal modo a não dificultar a visão e a 
movimentação do celebrante.  

5- A Paróquia São Tiago Maior tem o cerimonial para as celebrações que são realizadas aqui; seguindo as orientações da 
Mitra Arquidiocesana de BH. Indicamos Marineide (031) 99964-4441 

a) A música apropriada ajuda a criar o ambiente para a celebração litúrgica do matrimônio. Por isso, a música sacra será 
sempre bem-vinda. Evitar músicas gospel ou aquelas tocadas ou cantadas em filmes, novelas  e Shows públicos.  

b) Entrada: poderá haver três entradas; não há entrada separada para as damas, pajens ou porta-aliança. 

c) O intervalo, entre as leituras e a aclamação ao Evangelho, desde que os cantos sejam litúrgicos. 

d) Após a benção das alianças; 

e) Durante as assinaturas, se forem recolhidas diante da assembléia; 

f) No final da celebração. 

6- Haverá tolerância de 10 (dez minutos) para a entrada da noiva. Todo atraso implicará na rapidez na celebração.  
7- Caso haja desistência, o valor pago no momento do agendamento do casamento será restituído 50% até cinquenta dias 

antes do casamento.   

8- Quanto ao andamento do processo dos nubentes: ................................................................... 
9- Agendar o casamento com antecedência: Data marcada: dia ..................................................................... 
Ao agendar o casamento, os noivos deverão efetuar o pagamento de 50% (Cinqüenta por cento) do valor da espórtula; hoje 

R$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). RECIBO DE R$................. (.....................................................) 
Transferência: Conforme o Decreto 04/2016 não há necessidade de transferência de processo matrimonial para os casos em 
que os noivos optarem por realizar a habilitação na própria  paróquia onde será celebrada o matrimônio  

Dar entrada nos documentos abaixo relacionados, com quarenta dias antes da data marcada do casamento; 

Responder ao questionário na presença do Padre.  

Documentos necessários:   Batistério atual dos noivos (validade 06 meses) 

Xerox:  Documento de Identidade e CPF 

-              Comprovante de endereço, 

-                Comprovante da preparação ao Curso de Noivos, 

-                Documento da entrada do processo no cartório. 

- Nome completo de 02 testemunhas, que vão assinar o processo matrimonial. 

- Após o casamento no civil, os noivos deverão entregar a xerox da certidão, na secretária.  

Ligar para 3412-4257, para marcar o ensaio com os noivos, pajens e pais, pelo menos uma semana 
antes do casamento.   

 
 



 

Segue as opções de músicas para a celebração do Sacramento Matrimonial 
 
 
 
                                                                                                     
Pour ellise 

Nocturne 

Concert Ind Flat minor 

Primavera de Vivaldi 

Ave Maria - Schubert 

Ave Maria - Gounoud 

Jesus alegria dos homens 

Sonda-me 

Doce é sentir 

Pompa e circunstância 

 

Venho, Senhor (Vida Reluz)] 

Venho, Senhor, te receber agora 

Teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor 

Venho, Senhor, te receber agora 

Teu santo sangue, Senhor 

Transformar meu coração, Senhor.  

 

Ao eterno amor (Vida Reluz) 

Como pode ser: um Deus tão grande como tu vir nos visitar? 

Tu não olhaste a nossa condição 

Mas por amor, só por amor estás aqui, Senhor 

 

Amigo, irmão (Anjos de Resgate) 

Colhendo os sonhos que Deus plantou 

No solo fértil do seu coração 

Vejo dor, mas também vejo esperanças 

que o Senhor depositou em suas mãos 

 

Sou Teu Anjo ( Anjos de Resgate)    

Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar 

Ser teu anjo proteger te velar e te cuidar 

Quando eu precisei pôs tua vida em mim 

 

Pérolas de Deus (Judson Nunes)  

Te agradeço Senhor, depositastes em minha vida tal valor, 

me confiando um coração que sempre teu será. 

Que cuidado eu devo ter? 

Esta pérola pertence a ti, 

e pra ti bem certo um dia vai voltar 

Te prometo oh meu Senhor, por esta pérola eu vou zelar 

e esta vida bem lá no céu comigo vai morar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


