
 
 

 

 
 

 
 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS NOIVOS: 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 8h ÀS 11h30min E DAS 13h ÀS 17h00min 

SÁBADO DAS 9h ÀS 11h00min 
 

Documentos necessários para o casamento religioso: 
A)  Cédula de Identidade - RG (original). 
B)  Certidão de Batismo "Atualizada" (Batistério) - Validade: 6 meses. 
C)  Certificado do Curso de Noivos ou Preparação ao Matrimônio. 

Obs.: A preparação poderá ser feita nesta Paróquia, em qualquer um dos sábados abaixo relacionados 
nos horários indicados pela secretaria ou em outra comunidade, segundo datas determinadas pela 
mesma. 
DATAS :              
Obs.: Estas datas são previsões, devendo ser confirmadas previamente pelos noivos 1 (um) mês antes da 
data escolhida, mediante inscrição e acerto da taxa referente às despesas do curso. 

D)  Autorização dos pais para menores de 18 anos. 
E)  Dados de 2 testemunhas maiores de 18 anos. 
 

Informações Importantes: 
1)   Os noivos poderão trazer um sacerdote amigo da família para presidir a celebração, cujo nome deve ser informado à 

secretaria para que se possa providenciar a autorização canônica.  
2)  O casamento civil deverá ser realizado antes do casamento religioso, ou junto com a celebração religiosa se os 

noivos optarem pelo casamento religioso com efeito civil.  
3)  As músicas do casamento religioso deverão combinar com a celebração litúrgica e por isso, recomenda-se que as 

mesmas sejam de estilo sacro. Não será permitida, sob nenhuma alegação ou justificativa, a execução de músicas 
inadequadas à cerimônia ou ao local de sua realização, tais como, mas não se limitando a, hinos de clubes e 
músicas com letras de sentido duvidoso, mesmo sendo suprimidas as letras. 

4)  Não será permitida a execução de música ou canto durante a Liturgia da Palavra, o consentimento mútuo e a 
benção nupcial. 

5)  A Paróquia possui um cadastro de músicos sendo que apenas esses são permitidos prestarem serviços na 
celebração matrimonial, o mesmo a decoração. Com relação aos fotógrafos habilitados, recomenda-se fortemente 
que os noivos consultem o cadastro atualizado na Secretaria da Paróquia antes de realizar qualquer pagamento a 
profissionais que prestem esses serviços. A contratação de fotógrafos não cadastrados implicará o recolhimento de 
uma taxa extraordinária no valor de R$ 100,00. Os profissionais não cadastrados também são obrigados a 
comparecer à Paróquia com, no mínimo, um mês de antecedência em relação à cerimônia para serem informados 
sobre os regulamentos vigentes. 

6)  Exigência: pontualidade. Ela é sinal de respeito aos convidados e ao casamento seguinte. Assim sendo, 
recomendamos imprimir no convite um horário com 15 minutos de antecedência. São reservados 50 minutos para 
cada casamento. Atrasos no início da celebração serão compensados pela supressão de atos não essenciais tais 
como cortejo de entrada, músicas e cumprimentos, independentemente de prévio aviso, para que a Igreja esteja 
disponível, tendo dela se retirado os noivos e seus padrinhos, com antecedência de 10 minutos em relação ao 
horário de início da cerimônia seguinte. 

7)  Eventuais sugestões ou comentários deverão ser encaminhadas por escrito para a Paróquia, com clara identificação 
do(s) remetente(s). 

8)   A duração da celebração do casamento é de 45 minutos, incluindo todas as entradas/cortejos e cumprimentos. 
9)  A Paróquia não permite a ingerência de ASSESSORIA EXTERNA aos noivos durante o matrimônio religioso, pois 

dispõe de profissionais especializados no acompanhamento da celebração matrimonial. 
10)  Não descontamos o valor $ de transferência. 
 

Casamento civil a ser realizado antes do religioso: 
A) Procurar o Cartório da Lapa (Fone: 3836-5050) ou mais próximo da residência. 
B) Os noivos deverão trazer uma cópia simples da certidão de casamento civil antes da celebração religiosa. 

 

Casamento religioso com efeito civil: 
A) Procurar o Cartório da Lapa (Fone: 3836-5050) ou mais próximo da residência. 
B) Trazer a certidão de Habilitação do cartório. 
Obs.: Normalmente o cartório exige 2 meses de antecedência para dar entrada ao processo. 

 
         Em caso de desistência do casamento as taxas já pagas não serão devolvidas, a não ser que a mesma data e hora sejam 
preenchidas por outro casal. 

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Leopoldina 
Rua Barão da Passagem, 971 – São Paulo – SP 

Fone: 3834-1532  / Site: nsrafatima.org.br 



• Processo Matrimonial: Os documentos necessários para o casamento religioso deverão ser apresentados à secretaria com 2 
meses de antecedência. 

 
• Os noivos se comprometem a seguir as normas da Comunidade; em caso de dúvida, tomar conhecimento das mesmas na 

Secretaria. 
Taxa do Casamento: 2020 
 -  R$ 1.200,00               – Metade ao confirmar data. 
                                      – Metade 1 (um) mês antes do casamento. 
 
Decoração:  Dona Lezinha e Cristina /  Tel.: 3831-3943/ 94452-1410 /99783-0099. 
                      
 
Músicos: 

Nome do Grupo Nome do Contato Telefones Website / e-mail 

Mafra Produções Musicais  Wanderley Mafra 
(11) 3832-3071 
(11) 99174-8803 

(WhatsApp) 

contato@mafraproducoes.com.br 

www.mafraproducoesmusicais.com.br 

@mafraproducoesmusicais (instagram) 

 

Daniel Fernandes Daniel 
(11) 3432-5251 
(11) 9602-0079 

dancof87@hotmail.com 
 

 
 

Fotógrafos credenciados: 
Nome do Fotógrafo Endereço Telefones Website / e-mail 

André Personal Foto 
DVD Rua Cunha Gago, 599 - Pinheiros (11) 3813-8689 

(11) 9249-0170 
www.andrepersonal.com.br 
andrepersonall@ig.com.br 

Paulo Freitas Foto e 
Vídeo Rua Venâncio Aires, 452 - Perdizes (11) 3873-1533 

(11) 99147-2216 
www.paulofreitas.com.br 

paulofreitas@paulofreitas.com.br 

Vagner Foto e Vídeo Rua Joaquina da Lapa, 57 - Butantã 
(11) 3836-3760 
(11) 99962-4985 

www.fotoevideo.com.br 
vagner@fotoevideo.com.br 

Angélica & Luiz Tinoco 
Caleidosfoto Vídeo e 
Foto Designer 

Caminho do Espigão, 20 - Jd. Atalaia 
(11) 995000163 
(vivo) 
 

www.caleidosfoto.com.br 
www.facebook.com/CALEIDOSFOTOBR

ASIL 
artinoco@gmail.com 

contato@caleidosfoto.com.br 
 
Data Reservada: .............. de .............................................. de ................. Horário: .................. 
Prazo final da confirmação: ................ de ............................................... de ................. 
• Se não houver nenhuma confirmação dos noivos até a data do prazo final, a secretaria cancelará 

automaticamente a reserva, podendo oferecer a mesma data a outros pretendentes. 
Pagamento: 
1ª parcela: R$ ............................... data .........../............../................ 
Banco: .................................................... cheque nº................................... 
2ª parcela: R$ ............................... data .........../............../................ 
Banco: .................................................... cheque nº................................... 
__________________________________________________________________________ 
Testemunhas: (2 pessoas maiores de 18 anos e favor preencher com letra de forma) 
1. Nome:..................................................................................................................................... 
Endereço:..........................................................................................................Bairro:............................
.cidade:................................Idade:.......Profissão:..............................................Tel:............................ 
R.G.:........................................ Estado Civil:............................. Nacionalidade:......................... 
2. Nome:..................................................................................................................................... 
Endereço:........................................................................................................Bairro:.............................
cidade:....................................Idade:........Profissão:...........................................Tel:.............................. 
R.G.:........................................ Estado Civil:............................. Nacionalidade:......................... 
 

 
 
 


