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Queridos noivos,

O Matrimônio é o Sacramento da transformação. No livro do Gênesis 2,18-24, Deus nos diz: 
“E Adão exclamou:
‘Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne!’.
Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher,
e eles serão uma só carne”.

É importante que no seu Matrimônio vocês possam olhar sempre para as palavras do 
Apóstolo São Paulo em sua Carta aos Coríntios 13,4-8: 
“O amor é paciente, o amor é prestativo; não é invejoso,
não se ostenta, não se incha de orgulho.
O amor nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse,
não se irrita, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade.
O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor jamais passará”.

Por meio dessa união nascerá uma Família Cristã, que o Senhor os abençoe e proteja, o 
que Deus uniu o homem não separe.

Que Maria Santíssima os cubra sempre com seu manto sagrado e São José, esposo fiel e 
justo, interceda sempre por vocês e seus filhos, ele que por excelência cuidou com carinho 
e amor da FAMÍLIA DE NAZARÉ.

Dom Oswaldo Francisco Paulino

Mensagem
do Pároco
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Oração a
SãoJosé
pelos Casais

São José, esposo da Virgem Maria, com confiança

clamamos o vosso patrocínio.

São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus, ardentemente

suplicamos que lance um olhar benigno sobre (diga o nome do casal

que está se preparando para o Matrimônio).

Protegei, ó Guarda Providente da Sagrada Família, do alto do Céu

ajudai a vencer todos os possíveis obstáculos dentro do Matrimônio.

Te pedimos, ó São José, a restauração de nossos corações.

Que consigamos dar o perdão e aceitar o perdão. Libertai,

ó Deus, por intercessão de São José, de todas as mágoas cometidas

durante o namoro e noivado, assim como de atitudes e sentimentos errados.

Senhor, por intercessão de São José, olhai aqueles casais que estão com o 
coração dolorido e machucado com tantos acontecimentos ruins.

Amparai aqueles que estão com o amor desgastado e com o relacionamento 
desestruturado. Fortalecei-os no pacto nupcial. Que o perdão cure

os ressentimentos e que o amor supere as desavenças.

São José, rogai pelas famílias. Amém.
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Nossa Paróquia
No ano de 1928, o então Arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, para 
satisfazer as necessidades espirituais da grande metrópole, resolveu criar novas paró-
quias na região dos Jardins, que prometia grande desenvolvimento. Convidou os Revmos. 
Cônegos Premonstratenses, que já eram responsáveis pelo Seminário Metropolitano 
e pelo Santuário do Senhor Bom Jesus, para ficarem responsáveis pela nova paróquia 
e escolheu para titular São Norberto, fundador da Ordem Premonstratense. O Cônego 
Melchior Rodrigues do Prado, primeiro premonstratense brasileiro, foi escolhido para 
1º vigário. O projeto foi encomendado ao engenheiro Ernesto Behrendt, que havia 
dirigido os trabalhos da Igreja da Consolação. 

A Arquidiocese inicialmente iria construir a igreja num terreno localizado entre as ruas 
Presidente Prudente, Faxina, Salvador Pires e Alameda Casa Branca, na Vila América, porém, 
percebeu-se que o local demandaria uma despesa elevada devido às condições difíceis 
do terreno, que viriam a onerar de maneira extraordinária a obra. Com isso, foi aceita a 
doação de um terreno na Rua Dinamarca, no Jardim Europa, feita pelo sr. Manoel Garcia 
e sua esposa, dona Henriqueta Rodovalho Lebre. A construção foi em parte custeada pela 
sra. Noemia Ingleza de Souza Junqueira Netto, representando seus filhos menores Fran-
cisco, Marcos e Heloisa Junqueira Netto. Adotou-se um projeto mais modesto, de autoria 
do arquiteto Zacharias Giaconti, executado pelo dr. Nelson Otto de Rezende. O padroeiro 
da igreja escolhido foi São José, em memória do doador, sr. José Mário Junqueira Netto.

Em 19 de março de 1929, foi lançada a pedra fundamental. Um ano depois, em 7 de 
março de 1930, foi assinado o decreto oficial de criação da nova paróquia e no mesmo 
mês, no dia 19 (dia de São José), foi celebrada a primeira Missa com a igreja já coberta e 
bem adiantada. O Cônego Melchior R. do Prado tomou posse nessa cerimônia como novo 
vigário e por 20 anos dedicou-se à Paróquia São José no árduo trabalho de acolhimento 
dos fiéis e organização de um novo campo de missão no Jardim Europa. 

Da Paróquia São José, com o passar dos anos, foram desmembradas as Paróquias Santa 
Teresa do Itaim, da qual se desmembrou a Vila Nova da Conceição, Nossa Senhora do 
Brasil, Indianópolis, Jardim Paulista e parte do Jardim Paulistano.
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Expediente
Paroquial

SECRETARIA
Segundas-feiras, das 8h30 às 11h30.

Terças-feiras a sábados, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 16h30.

ENDEREÇO DA PARÓQUIA
Rua Dinamarca, 32 (esquina com a Rua Áustria)

Jardim Europa – CEP 01449-040 – São Paulo, SP 

E-mail: igrejasaojose@saojosedojardimeuropa.com.br

Telefones: (11) 3082-2677 / (11) 3085-1506

HORÁRIOS DE MISSAS
Segundas-feiras, às 7h.

Terças às sextas-feiras, às 7, 8 e 17h.

Sábados, às 7h30 e 15h.

Domingos, às 7h30, 10, 12, 17 e 19h.

Missas individuais de sétimo e trigésimo dia e um ano de falecimento: 

de segundas a sextas-feiras, às 9, 10, 11 e 12h – agendar na secretaria.
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O Matrimônio foi instituído por Deus quando criou o homem e a mulher. Jesus Cristo o 
elevou à dignidade de Sacramento, que dá aos esposos uma graça especial para serem 
fiéis um ao outro e santificar-se na vida matrimonial e familiar. Não é apenas um ato 
social, mas um momento único de celebração da fé.

O Curso de Noivos foi instituído pela Igreja para auxiliar o casal na preparação para o 
recebimento do Sacramento do Matrimônio e tem como objetivos:

 Acolher e partilhar com os casais a importância de Deus por meio do Sacramento do 
Matrimônio e a construção de uma família cristã.

 Ajudar os noivos a entenderem o significado do amor conjugal cristão.

 Levá-los a refletir sobre o seu relacionamento pessoal e buscar um melhor conhecimento 
do outro e de si mesmos.

 Ajudá-los a compreender o significado do Sacramento do Matrimônio e suas conse-
quências para a vida conjugal: fidelidade, indissolubilidade e fecundidade.

 Despertá-los para a importância do diálogo na vida conjugal.

O Curso é requisito obrigatório para todos os noivos que vão casar-se na Igreja Católica e 
não deve ser deixado para a última hora.

A ficha de inscrição para o Curso de Noivos ministrado na paróquia encontra-se no site 
(www.saojosedojardimeuropa.com.br) e deverá ser impressa e entregue na secretaria da 
paróquia já preenchida pelos noivos. A inscrição será efetivada mediante o pagamento 
da taxa (sob consulta) e a entrega de 2 kg de alimento não perecível. A taxa inclui café da 
manhã e almoço. As inscrições se encerram uma semana antes da data do curso e as vagas 
são limitadas.

A doação dos alimentos será destinada à Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe.

O Curso de Noivos é realizado em um único sábado, das 9 às 16h.

Datas do Curso de Noivos de 2017: 
18 de fevereiro, 1 de abril, 17 de junho, 12 de agosto e 21 de outubro.

Cursode Noivos
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O processo deve ser iniciado com antecedência de 6 (seis) meses da data da cerimônia.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

 Certidão de Batismo para fins matrimoniais, retirada na igreja do Batismo seis meses antes 
da data do casamento. Caso os noivos não saibam onde foram batizados, devem se dirigir 
ao arquivo da Cúria Metropolitana da cidade. Em São Paulo, fica na Av. Nazaré, 993, aberto 
das 13 às 16h30. Informações pelos telefones (11) 2272-3644 e/ou (11) 2272-3726. Se 
a certidão de Batismo não for encontrada, a arquidiocese fornece uma certidão negativa, 
que deve ser completada na presença de um dos pais, dos padrinhos de Batismo ou de 
duas pessoas que conheçam a vida dos noivos e testemunhem sob juramento a respeito 
de seu Batismo e estado livre.

 Carteiras de identidade dos noivos (cópias simples).

 Comprovantes de residência dos noivos (cópias simples).

CURSO DE NOIVOS

 É recomendável que o Curso seja feito pelo menos 6 (seis) meses antes do Matrimônio.

 Este curso pode ser feito em qualquer Igreja Católica Apostólica Romana e o certificado 
deverá ser entregue na paróquia em que estiver ocorrendo o processo matrimonial.

TRANSFERÊNCIA DE PARÓQUIA

 É recomendável que o pedido seja feito pelo menos 3 (três) meses antes do Matrimônio.

 O processo deve se iniciar na paróquia de domicílio de um dos noivos.

 Se pertencerem a outra diocese (outra cidade) devem providenciar o Instrumento Ca-
nônico, isto é, um documento de transferência para os casos de noivos que residem em 
dioceses diferentes, fornecido pelo próprio pároco.

 30 (trinta) dias antes da data do casamento entregar a transferência ou Instrumento 
Canônico na secretaria da paróquia.

Processo
Matrimonial
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CARTÓRIO

 Se o casamento civil for realizado no cartório antes do religioso, deve-se entregar na 
igreja uma cópia simples de Certidão Civil.

 Se o casamento civil for realizado posteriormente à celebração religiosa na igreja ou em 
outro local, deve-se entregar uma declaração à igreja 15 (quinze) dias antes da data.

 Nos termos da Lei Federal nº 6015/73 é possível realizar casamento religioso com efeito civil. 
Entretanto, nesta paróquia, por razões de ordem prática, não se efetua esse tipo de casamento. 

 Se optarem pelo casamento civil nas dependências desta igreja deverão dirigir-se ao 
Cartório do Jardim América (Rua Henrique Schaumann, 518, telefone (11) 3081-9388).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (30 DIAS ANTES DO CASAMENTO) 

 Dados dos padrinhos.

 Informações de como será a cerimônia.

 Regras básicas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 Os documentos deverão ser entregues somente pelos noivos.

 A confirmação da reserva do horário só é feita na presença de um dos noivos.

 O cancelamento ou troca de horário é feita na presença de um dos noivos.

 Não reservamos dois ou mais horários por noivos aos sábados.

CASAMENTO ENTRE CATÓLICOS E NÃO CATÓLICOS

É possível o casamento de católico com outro cristão não católico (matrimônio misto) 
ou de católico com não batizado (disparidade de culto) desde que haja autorização 
expressa do bispo local. Em linha geral, cabe também a ele a dispensa de outros impe-
dimentos eventualmente existentes.

OUTRAS ASCENDÊNCIAS 

Se ambos os noivos forem de ascendência oriental pertencentes ao rito melquita, mesmo 
que nascidos no Brasil ou batizados na Igreja Católica Romana, devem providenciar seu 
processo na Igreja Nossa Senhora do Paraíso (Rua do Paraíso, 21, telefone 11 3171-3443).

Para noivos do rito maronita, o processo deverá correr na Igreja Nossa Senhora do 
Líbano (Rua Tamandaré, 35, telefone (11) 3208-2904).

Se ambos os noivos pertencerem ao rito armênio católico, o processo será aberto na 
Igreja São Gregório (Av. Tiradentes, 718, telefone (11) 3228-4084).
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MENORES

Se um dos noivos tiver menos de 18 (dezoito) anos, deve obter consentimento formal dos 
pais ou responsáveis, comparecendo ao momento de abertura do processo acompanhado 
de um deles. Pelo Código de Direito Canônico, o homem com menos de 16 (dezesseis) anos 
completos e a mulher com menos de 14 (catorze) anos não podem contrair matrimônio válido 
sem a dispensa do impedimento, ou seja, sem autorização expressa dos responsáveis legais.

HORÁRIOS DE CASAMENTOS

Terças, quartas e quintas-feiras: 18, 19 e 20h.

Sextas-feiras: 18, 19, 20 e 21h.

Sábados: 11, 17, 18, 19, 20 e 21h.

Domingos e segundas-feiras – não realizamos casamentos.

Em feriados – consultar a secretaria.

CAPACIDADE

A Paróquia São José do Jardim Europa tem capacidade para acomodar 200 (duzentas) pessoas 
sentadas e dispõe de ar condicionado.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Em caso de desistência do casamento com até 6 (seis) meses de antecedência, haverá 
uma devolução de 50% do valor pago para a celebração. Com prazo inferior a 6 (seis) 
meses a taxa não será devolvida. 

PONTUALIDADE

Para que o enlace seja celebrado com solenização litúrgica será preciso que cheguem na 
hora. SE A NOIVA ATRASAR EXCLUIREMOS: CORTEJO, DAMAS, CUMPRIMENTOS, MÚSI-
CAS, CIVIL NO ALTAR E A CELEBRAÇÃO SERÁ REDUZIDA, O QUE É DESCONFORTÁVEL 
EM DIA DE FESTA. 

Marque no convite 15 (quinze) minutos antes do horário fixado na igreja.

SACERDOTE CONVIDADO

É facultativo convidar um padre amigo de outra comunidade para presidir o casamen-
to, mas a igreja não se responsabiliza no caso do seu não comparecimento. Ele deve 
respeitar as normas desta paróquia e, se houver atraso da noiva, a cerimônia deve ser 
reduzida. Pede-se que confirme com antecedência o nome completo do sacerdote, 
telefone, paróquia e diocese. No dia do casamento ele deverá apresentar a carteirinha 
de identificação ou carteirinha da CNBB.
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CONFISSÃO E COMUNHÃO

O Sacramento do Matrimônio é um ato sagrado. Os noivos recebem a graça de Deus para 
a constituição de um lar cristão. Sendo um Sacramento, é preciso recebê-lo em estado de 
graça, ou seja, sem pecados. Por isso, constitui um dever e um verdadeiro bem procurar 
a confissão sacramental durante a semana que antecede a data do casamento. É possível 
e indicado que os noivos que tenham confessado comunguem durante a cerimônia.

CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL

Nos termos da Lei Federal nº 6015/73 é possível realizar casamento religioso com efeito 
civil. Entretanto, nesta igreja, por razões de ordem prática, não se efetua esse tipo de 
casamento.

CASAMENTO COM MISSA

A celebração com Missa só é possível para os casamentos celebrados às 11h ou quando 
houver um só casamento no dia. Entretanto, é possível a comunhão para os noivos em 
qualquer horário. 

COMO OCORRE A CERIMÔNIA

 O noivo deve comparecer meia hora antes junto com os pais e padrinhos à sacristia da 
paróquia.

 Os padrinhos assinarão a ata antes do casamento e por isso deverão estar todos até 30 
(trinta) minutos antes do início da celebração.

 A noiva deve chegar de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos antes do horário agendado. Se a noiva 
atrasar, a cerimônia será abreviada.

 A cerimônia será iniciada no horário marcado, independentemente se todos os que fazem 
parte do altar estiverem presentes.

 Não é permitido jogar arroz, pétalas de rosas, bolas de sabão, etc. dentro e fora da igreja.

 Só poderá haver folheto personalizado para acompanhar a cerimônia se houver pes-
soas encarregadas para distribuí-lo e recolhê-lo, sendo que o seu conteúdo deve ser 
comunicado à Igreja.

 Na cerimônia são permitidas três aberturas de portas:

1) Entrada do noivo e padrinhos pela sacristia ou cortejo (entrando pela porta principal 
da igreja seguindo pela nave central).

2) Entrada de damas e pajens.

3) Entrada da noiva.
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 No cortejo de saída os noivos saem à frente, seguidos de pajem e dama e por último 
seguidos pelos padrinhos.

 Damas e pajens podem entrar no início da cerimônia antes da noiva ou na hora das alianças.
 O número de padrinhos permitido para o tamanho desta igreja é de 5 (cinco) casais 

para cada um dos noivos, além dos pais.
 Só pode haver os cumprimentos dos padrinhos que estiverem no altar, se eles ficarem 

nos bancos não haverá cumprimentos.
 Ao término da cerimônia não permitiremos a volta dos noivos para tirar fotos.

DECORAÇÃO 

 Qualquer efeito de luz dentro da Igreja só é permitido com luz de LED a bateria.

 É proibido o uso de tachas, percevejos, pregos, fitas adesivas, etc. na decoração dos bancos.

 Ocorrendo mais de um casamento na mesma data, a escolha da empresa decoradora 
deverá ser efetuada somente com 6 (seis) meses de antecedência do casamento. Nesse 
caso a mesma empresa de decoração deve ser escolhida para todos os casamentos e o 
valor dividido entre os casais.

 Se uma noiva agendar o casamento com antecedência menor que 6 (seis) meses da data 
e a decoração já tiver sido contratada, ela não poderá opinar sobre a decoração, devendo 
apenas dividir o custo igualitariamente entre as noivas do dia.

 Se a noiva fechar mais de um horário durante a semana, a decoração deverá ser dividida 
proporcionalmente, ou seja, pagar pelos horários marcados.

 O casamento de sábado às 11h é um casamento único, sendo assim, a decoração não é 
dividida com outros casamentos do dia.

 A decoração do sábado à noite deverá ser retirada da nave logo após o último casamento, 
permanecendo a do altar, que deverá ser retirada segunda-feira às 8h.

 Aos sábados, o decorador poderá iniciar seu trabalho às 12h e encerrá-lo às 14h30, 
pois às 15h haverá missa.
 Os decoradores deverão trazer forração (tapete antiderrapante). Não é permitido fixar 

o tapete com fita adesiva.
 Não é permitido colocar arranjos sobre a mesa do altar.
 A contribuição oferecida pelos profissionais de decoração por casamento será feita por 

eles, e não pelos noivos, antes da cerimônia.
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MÚSICA

 Só serão permitidas execuções de músicas de caráter sacro ou erudito durante a ceri-
mônia religiosa.

 Não permitimos que o coral escolhido execute cantos nos momentos litúrgicos da pa-
lavra do consentimento e da bênção nupcial.

 O coral pode se apresentar no coro (mezanino) ou ao lado esquerdo do altar.

 Cada coral deve trazer suas próprias cadeiras para os instrumentalistas.

São permitidas até 6 (seis) músicas religiosas durante a cerimônia:

1) Entrada do noivo e padrinhos com uma única música (porém, se houver atraso, não 
poderá haver o cortejo do noivo e padrinhos, devendo estes entrar pela sacristia).

2) Entrada de dama (pode ser antes ou depois da noiva).

3) Entrada da noiva.

4) Bênção das alianças (recomenda-se Ave Maria).

5) Cumprimentos (simultâneos com apenas uma música).

6) Saída (a música deve ser a mesma para noivos e padrinhos).

FOTO E VÍDEO

 Caso haja atraso da noiva, não será autorizado fotografar na porta da igreja.

 Os profissionais de foto e vídeo estão autorizados a fotografar e filmar a cerimônia com 
total liberdade (e com muito profissionalismo), do rito inicial até o início da Liturgia da 
Palavra. Essa etapa compreende a Primeira Leitura, o Salmo, a Aclamação ao Evangelho 
e a Homilia. Pede-se que, nesses momentos, as fotos e filmagens sejam realizadas de 
forma discreta, atrás do sacerdote. A partir do diálogo, antes do consentimento, não há 
restrições para aqueles que se portam como pede a ocasião.

 Pede-se que haja, no máximo, 4 (quatro) profissionais.

 Para que não haja atrasos, pedimos que os cumprimentos sejam simultâneos.

 A contribuição oferecida pelos profissionais por casamento será feita por eles, e não 
pelos noivos, antes da cerimônia.

PARA PROFISSIONAIS E NOIVOS

 Não permitimos grua.

 Pedimos que nos sejam comunicados com aproximadamente 30 (trinta) dias de antecedên-
cia os nomes dos profissionais que irão executar serviços em sua cerimônia de casamento.
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 Os profissionais dos serviços de música, decoração, fotografia, filmagem e buffet sugeridos 
neste Guia estão cientes das normas para trabalhar no recinto deste templo. Tal credencia-
mento não representa nenhuma preferência ou indicação da administração da paróquia 
por determinado profissional, mantendo-se distanciada do jogo de interesses em causa.

Os noivos declaram estar cientes de que a Paróquia São José não tem responsabilidade 
de qualquer natureza em relação às pessoas e empresas por ela sugeridas, seja ela civil, 
penal, tributária (fiscal e financeira), trabalhista e outras, pelos serviços por eles contra-
tados e a ser prestados no dia da celebração.

 Aconselhamos que antes de contratar os serviços de uma empresa pesquisem várias, assis-
tam a alguns casamentos, observem como os profissionais se portam. E que também façam 
um levantamento junto a órgãos competentes sobre a empresa que pretendem contratar.

 Os profissionais que prestarão serviço na igreja deverão contribuir com uma taxa, que de-
verá ser paga por eles e não pelos noivos, que será revertida em prol das obras assistenciais.

 O pagamento da taxa dos profissionais deverá ser feito 1 (um) mês antes do casamento. 

 O não cumprimento das normas do Guia de Noivos implicará no cancelamento do serviço 
profissional em nossa igreja.

PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS

1) Se, por uma razão extremamente particular, forem contratar profissionais não cre-
denciados neste guia, certifiquem-se na secretaria da igreja sobre as normas antes de 
firmar contrato com eles.

2) Caso não nos comuniquem sobre a contratação desses profissionais, podemos ou não 
aceitar o trabalho deles nesta igreja.

3) O valor cobrado para os profissionais não credenciados é acertado por eles até 30 
(trinta) dias antes da cerimônia.

4) Os profissionais devem passar na secretaria 30 (trinta) dias antes da cerimônia para 
assinar um termo de responsabilidade.

SALÃO DE FESTAS

Uma vez que estamos localizados em bairro estritamente residencial, só será permitido 
o uso do salão até as 23h30 e, quanto à música, será permitida a ambiente, do salão. A 
decoração do salão deixamos a critério dos casais. Os cumprimentos no salão só serão 
permitidos se não houver atraso e se não houver recepção nele.

O Buffet Palace trabalha com exclusividade no Salão da Paróquia São José do Jardim Europa.
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Mais do que uma cerimônia simples, o casamento é sagrado e não deve ser realizado 
fora da igreja. 

Quando o casal começa a pensar nos preparativos para o grande dia, muitos itens parecem 
essenciais e indispensáveis: a música, a decoração, os trajes, a lista de convidados... O leque 
de opções é grande e ainda maior é o desejo de viver essa data de forma inesquecível. Entre-
tanto, para os católicos, o casamento está longe de ser apenas uma festa, um ritual ou uma 
maneira glamorosa de reunir amigos e familiares para comemorar as bodas. Trata-se de um 
sacramento, ato religioso solene que faz parte da vida não só dos noivos, mas também da Igreja.

Isso significa que o local da cerimônia deve ser pensado de acordo com a importância do 
evento, que tem sentido sagrado, eclesial e comunitário. Alguns sonham em casar ao ar livre, 
em sítios, chácaras, praias ou até mesmo em salões sociais de clubes e hotéis. Porém, de 
acordo com as normas da Igreja, o Sacramento do Matrimônio não pode ser celebrado em 
outro local que não sejam as paróquias e capelas oficiais. É algo que é selado por Deus e, por 
isso, precisa acontecer na casa Dele. Leia, na íntegra, o que diz o Código de Direito Canônico: 

“O Matrimônio entre católicos ou entre uma parte católica e outra não católica, 
mas batizada, seja celebrado na igreja paroquial; poderá ser celebrado em 
outra igreja ou oratório com a licença do ordinário local ou pároco” (cân. 1118). 

Apesar da regra, talvez o casal conheça um “padre” que aceite realizar a cerimônia num 
lugar externo. Por isso, é sempre bom checar se ele realmente faz parte da Igreja Católica 
Apostólica Romana, pois, em caso afirmativo, ele estará em desobediência com ela e, por 
consequência, os noivos selarão um compromisso indissolúvel, mas talvez não reconhecido. 
A intenção da Igreja é preservar a importância do sacramento que, por vezes, acaba ficando 
em segundo plano e perdendo espaço para os itens menos importantes que a ocasião requer.

Portanto, quando começarem, de fato, os preparativos, tenham em mente que para a 
celebração sacramental do Matrimônio o lugar certo é “o edifício sagrado destinado ao 
culto divino” (cân. 1214), ou seja, a igreja. E, o mais importante: o que torna o casamento 
inesquecível não é o local onde ele é celebrado, mas o amor que os noivos têm um pelo 
outro e a fé de ambos no Senhor Jesus.

Muito além 
da festa
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BR EVENTOS ORGANIZAÇÃO 
E ASSESSORIA

Avenida Giovanni Gronchi, 4.720, conj. 172
Morumbi – São Paulo, SP

Tel.: (11) 4786-3282
Cel.: (11) 95835-5546

E-mail: renata.basile@breventos.com.br
Site: www.breventos.com.br
instagram.com/breventossp

CELEBRATION ASSESSORIA
Rodovia Raposo Tavares 22.000, 

Condomínio The Square, bloco E, conj. 203
Granja Viana – Cotia, SP

Tel.: (11) 4612-1540
Cel.: (11) 99656-5683

E-mail: pri@thecelebration.com.br
Site: www.thecelebration.com.br

instagram.com/thecelebrationassessoria

EDNA DAPUC
Rua Maranhão, 598, conj. 62 
Higienópolis – São Paulo, SP

Tels.: (11) 3637-3091 / (11) 4221-5079
Cels.: (11) 94714-4240 / (11) 96725-0700

E-mail: edna.pardinho@hotmail.com
Site: www.ednaeventos.combr

Instagram: edna.pardinho.3

ASSESSORIA E CERIMONIAL 
ROMY GODOY 

Alameda Iraé, 620, conj. 38 
Moema – São Paulo, SP 

Tel.: (11) 3569-2999 
Cel.: (11) 96332-7447

Site: www.romygodoy.com.br 
facebook.com/AssessoriaRomyGodoy

instagram.com/assessoriaromygodoyoficial

ASSESSORIA DE EVENTOS 
VANESSA BUCK

Tel.: (11) 98459-0000
E-mail: vanessa@vanessabuck.com.br

Site: www.vanessabuck.com.br 
instagram.com/vanessabuck

BETTA LIMA EVENTOS
Rua Alcides Ricardini Neves, 12, conj. 1.001 

Brooklin – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3776-7267

Cel.: (11) 99987-1509
E-mail: betta@bettalimaeventos.com.br 

Site: www.bettalimaeventos.com.br
facebook.com/bettalimaeventos

instagram.com/BettaLimaEventos

AS MARIAS EVENTOS
Rua Simpatia, 192, sl. 32

Vila Madalena – São Paulo, SP
Tels.: (11) 3034-2381 / (11) 4306-2383

Cels.: (11) 96332-7447 / (11) 98111-8083 
E-mail: falecom@asmariaseventos.com.br

Site: www.asmariaseventos.com.br/
facebook.com/asmariaseventos
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MARIANA TEIXEIRA – ASSESSORIA E 
CERIMONIAL DE EVENTOS 

Rua Conceição de Monte Alegre, 650 
Brooklin – São Paulo, SP 

Tel.: (11) 2594 5234 
Cel.: (11) 97591 1108 

E-mail: contato@marianateixeira.com.br 
Site: www.marianateixeira.com.br 

instagram.com/marianateixeira.assessoria

SALVE STO. ANTÔNIO
São Paulo, SP 

Tel.: (11) 5103-3419
Cel.: (11) 96711-3880

E-mail: contato@salvestoantonio.com.br
Site: www.salvestoantonio.com.br

Instagram: Salve Sto Antonio

VANY CARRICO ASSESSORIA 
& CERIMONIAL

Rua José Joaquim Seabra, 1-7, Sl. 3
Butantã – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3731-5172 
Cel.: (11) 96424-0380 / (11) 95001-0900

E-mail: vany.mkt@gmail.com 
eu@vanycarrico.com.br

Site: www.vanycarrico.com.br
facebook.com/vannycarrico
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BUFFET TORRES
Avenida dos Imarés, 182
Moema – São Paulo, SP

Tel.: (11) 5041-2244
Site: www.buffettorres.com.br

facebook.com/buffettorresoficial

ESPAÇO NOBRE EVENTOS
Rua Tangará, 45

Vila Mariana – São Paulo, SP
Tels.: (11) 5083-8594 / (11) 5081-4266

Cel.: (11) 98923-2772
E-mail: comercial@espaconobreeventos.com.br

Site: www.espaconobreeventos.com.br
facebook.com/espaconobreventos

instagram.com/espaconobreeventos

ESPAÇO VILLA VÉRICO
Rua Santa Justina, 329

Vila Olímpia – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5035-7100

E-mail: contato@villaverico.com.br
Site: www.villaverico.com.br

instagram.com/villaverico

BUFFET DELL´ORSO
Rua Tuim, 1.041

Moema – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5042-0200

E-mail: moema@buffetdellorso.com.br
Site: www.buffetdellorso.com.br

instagram.com/buffetdellorso

BUFFET GIARDINI
Avenida Horácio Lafer, 440
Itaim Bibi – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3078-0836
E-mail: buffetgiardini@buffetgiardini.com.br

Site: www.buffetgiardini.com.br
instagram.com/buffetgiardini

BUFFET PALACE
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.912, 

Call Center
Jardim Paulistano – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3819-0123
E-mail: buffetpalace@buffetpalace.com.br

Site: www.buffetpalace.com.br
facebook.com/palacegastronomia

BUFFET ACTUEL
Avenida Cotovia, 484

Moema – São Paulo, SP
Tels.: (11) 5042-0942 / (11) 5092-4988

Cels.: WhatsApp | iMessage (11) 99940-1472
E-mail: atendimento@buffetactuel.com.br

Site: www.buffetactuel.com.br
facebook.com/buffetactuel
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SAINT MORIT’S BUFFET & EVENTOS 
Alameda dos Aicás, 1.303

Moema – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5097-7180
Cel.: (11) 7902-0146

E-mail: renatarodrigues@saintmorits.com.br
Site: www.saintmorits.com.br

facebook.com/saintmoritsbuffet

GASTRONOMIA MORENOS 
Rua Oscar Freire, 1593

São Paulo, SP
Tel.: (11) 3803-7800

E-mail: comercial@buffetmorenos.com.br
Site: www.buffetmorenos.com.br

facebook.com/BuffetMorenos

VILLA BISUTTI
Rua Casa do Ator, 642

Vila Olímpia – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3040-5290

E-mail: eventos@villabisutti.com.br
Site: www.villabisutti.com.br
Instagram.com/villabisutti







Realizamos seu evento
onde você desejar!
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Av. Faria Lima, 1.912 - Cal Center - São Paulo - SP  // (11) 3819.0123 // www.buffetpalace.com.br

GASTRONOMIA
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ALLIGARE EVENTOS – CORAL 
E ORQUESTRA 

Rua Galeno de Almeida, 188
Pinheiros – São Paulo, SP 

Tel.: (11) 3042-7557
Cel.: (11) 98114-0264

E-mail: contato@alligareeventos.com
Site: www.alligareeventos.com

youtube/alligareeventos

BACCARELLI MULTIARTES – 
ORQUESTRA E CORAL

Rua Veneza, 385
Jardim Paulista – São Paulo, SP

Tels.: (11) 3884-0181 / (11) 5575-2134 
Cels.: (11) 98962-1388

E-mail: contato@baccarelli.com.br
Site: www.baccarelli.com.br

instagram.com/baccarellielizetecosta 

BELCANTUS CORAL E ORQUESTRA
Rua Luís Isaías de Sousa, 101
Vila Mariana – São Paulo, SP

Tel.: (11) 2638-1103
Cels.: (11) 98451-4882 / (11) 99840-5813

E-mail: bellcantus@gmail.com
Site: www.belcantus.com.br

facebook.com/BelCantus

ADILSON CORAL VIVART
Rua Comendador Miguel Calfalt, 128, 

conj. 519 – Vila Nova Conceição 
Praça Dr. Almeida Junqueira, 13 – Tatuapé 

São Paulo, SP
Tel.: (11) 2092-4163

Cel.: WhatsApp (11) 94726-2324
E-mail: contato@coralvivart.com.br

Site: www.coralvivart.com.br
instagram.com/coralvivart

A FAMÍLIA TANUS – 40 ANOS HARPA – 
CORAL E ORQUESTRA 
Avenida Jandira, 1.149

Planalto Paulista – São Paulo, SP 
Tels.: (11) 5051-2017 / (11) 5051-2617 

Cel.: WhatsApp (11) 95021-5300
E-mail: coraltanus@coraltanus.com.br 

Site: www.coraltanus.com.br 
youtube/coral tanus

facebook.com/coraltanus

ALLEGRO CORAL E ORQUESTRA
Alameda dos Tupiniquins, 647

Moema – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5055-8808

E-mail: contato@allegrocoral.com.br
Site: www.allegrocoral.com.br

instagram.com/allegrocoral

A. A. A. TOCCATA CORAL 
E ORQUESTRA

Avenida Pompeia, 2.018 
Pompeia – São Paulo, SP 

Tels.: (11) 3023-4292 / (11) 3021-0878
Cel.: (11) 97655-3420

E-mail: toccata@toccata.com.br 
Site: www.coraltoccata.com.br 

Site: www.toccata.com.br
facebook.com/coraleorquestratoccata/
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BRASIL CORAL E ORQUESTRA
Tel.: (11) 4667-1748

Cel.: (11) 99520-2397
E-mail: diego@brasilcoral.com.br

Site: www.brasilcoral.com.br
instagram.com/brasilcoral

CORAL & ORQUESTRA SOGNATORI 
PER CASO 

Avenida Escola Politécnica, 5.950
Parque dos Príncipes – São Paulo, SP

Tel.: (11) 2673-7827
Cel.: WhatsApp (11) 99681-1213

E-mail: contato@sognatoripercaso.com.br
Site: www.sognatoripercaso.com.br

youtube/sognatoripercaso

CARLA CORAL E ORQUESTRA
Rua Plínio Negrão, 208 

Granja Julieta – São Paulo, SP
Tels.: (11) 5686 2085 / (11) 5522 8383
Cels.: (11) 99978 0353/ (11) 7808 2568

E-mail: carlacoral@carlacoral.com.br
Site: www.carlacoral.com.br
facebook.com/carla.coral.10

CORAL GÊNESIS & VIVALDI 
QUARTETO DE CORDAS 

Avenida Angélica, 672, conj. 115/117 
Higienópolis – São Paulo, SP

Tels.: (11) 3667-9173 / (11) 3667-7506
Cel.: WhatsApp (11) 99124-4061

E-mail: genesiscoraleorquestra@gmail.com
Site: www.genesiscoraleorquestra.com

Site: www.vivaldiquartetodecordas.com
CORAL E ORQUESTRA MAGNIFICAT

Rua Haroldo Pacheco e Silva, 107
Alto da Lapa – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3673-5890
Cel.: (11) 9433-1186

E-mail: coral@coralmagnificat.com.br
Site: www.coralmagnificat.com.br 

facebook.com/magnificatcoral

BEVILACQUA CORAL E ORQUESTRA
Rua Ourânia, 253

Alto de Pinheiros – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3816-4768

E-mail: renato@coralbevilacqua.com.br
Site: www.coralbevilacqua.com.br

facebook.com/BevilacquaCoral

CORAL MATER DEI 
Rua Cunha Gago, 599

Pinheiros - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2206-0433

Cel.: (11) 97357-0548
E-mail: contato@coralmaterdei.com.br

Site: www.coralmaterdei.com.br
facebook.com/coralmaterdei 

CORAL E ORQUESTRA MOZART
São Paulo, SP

Tels.: (11) 2295-0519 / (11) 2295 - 8105
Cel.: (11) 94938-6870

E-mail: comercial@coralmozart.com.br
Site: www.coralmozart.com.br 

facebook.com/coraleorquestramozart I
instagram.com/coralmozart
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COSTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
S/C LTDA.

Avenida 9 de julho, 5.049
Itaim Bibi – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3167-3385
Cels.: (11) 99651-8547 / (11) 99651-1377

E-mail: contato@coralionecosta.com.br
Site: www.coralionecosta.com.br

youtube/Coral Ione Costa

MADRIGAL CORAL E ORQUESTRA
Rua Doutor Mário Vicente, 1.575

Ipiranga – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5068-3272

Cel.: (11) 97294-6882 
E-mail: contato@

madrigalcoraleorquestra.com.br
Site: www.madrigalcoraleorquestra.com.br

DEL CHIARO CORAL E ORQUESTRA 
LTDA. 

Avenida Jamaris, 616
Moema – São Paulo, SP

Tels.: (11) 5051-3234 / 0800-702-8020
Cel.: WhatsApp (11) 99963-8087

E-mail: contato@coraldelchiaro.com.br
Site: www.musicaclassica.com.br

instagram.com/delchiarocoral

ONE CORAL & ORQUESTRA E 
EVENTOS LTDA.

Rua Paulo Orozimbo, 962
Aclimação – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3277-6539
Cel.: (11) 99274-3422

E-mail: contato@onecoral.com.br
Site: www.onecoral.com.br

RAPSÓDIA CORAL ORQUESTRA 
Rua Maranhão, 598, conj. 31
Higienópolis – São Paulo, SP

Tels.: (11) 3666-9689 / (11) 3663-3900
Cel.: WhatsApp (11) 95166-9689

E-mail: contato@coralrapsodia.com.br 
Site: www.coralrapsodia.com.br

instagram.com/coralrapsodia

ZUCCHERO CORAL E ORQUESTRA
Avenida Pedroso de Morais, 2.267

Pinheiros – São Paulo, SP
Tel.: (11) 4171-0613

Cel.: (11) 98917-7362
E-mail: contato@orquestrazucchero.com

Site: www.orquestrazucchero.com
instagram.com/orquestrazucchero

EVVIVA CORAL & ORQUESTRA 
Alameda dos Jurupis, 1.871, 

Moema - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2324 - 0448 
Cel.: (11) 9 9361-1671 

Site: www.evvivaorquestra.com.br 
E-mail: contato@evvivaorquestra.com.br

HÉCTOR PACE PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA.

Alameda dos Nhambiquaras, 596, ap. 42
Moema – São Paulo, SP

Tel.: (11) 5052-0886
Cel.: (11) 99990-4538

E-mail: coralhectorpace@gmail.com
Site: www.coralhectorpace.com.br 
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KENZO DECORAÇÕES
Rua do Oratório, 919

Mooca – São Paulo, SP
Tels.: (11) 2601-9454 / (11) 2601-3127

Cel.: (11) 99618-9163
E-mail: contato@kenzodecoracoes.com.br

Site: www.KenzoDecoracoes.com.br
Instagram.com/kenzoito291

MÁRCIO & CELSO DECORAÇÃO
Rua Maria José, 198 

Bela Vista – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3889-7374
Cel.: (11) 7811-3239

E-mail: atendimento@marcioecelso.com.br
Site: www.marcioecelso.com.br

facebook.com/marcioecelso

ODAIR MENNA DECORAÇÃO LTDA.
Rua Eusébio de Paiva, 96

Alto da Lapa – São Paulo, SP
Tel.: (11) 4116-2804

Cel.: (11) 99114-9436 
E-mail: atendimento@odairmenna.com.br

Site: www.odairmenna.com.br
facebook.com/odairmennadecoracao

CLÁUDIA MAGALHÃES PAISAGISMO 
E DECORAÇÕES

Rua Oscar Freire, 1.546, ap. 104
Pinheiros – São Paulo, SP

Tels.: (11) 2855-9808 / (11) 97668-6243
E-mail: claudia@caumagalhaes.com

Site: www.caumagalhaes.com
facebook.com/decoracaodecasamento

instagram.com/claudia magalhaes decoracoes

GLLÓRIA EVENTOS – DECORAÇÕES 
Rua Conselheiro Ramalho, 212/214

Bela Vista – São Paulo, SP
Tels.: (11) 3129-7716 / (11) 3242-0266
E-mail: contato@glloriaeventos.com.br

Site: www.glloriaeventos.com.br
facebook.com/glloriaeventos 

instagram.com/glloriaeventos_decoracoes

KASARDÉCOR DECORAÇÕES 
E EVENTOS

Rua da Paz, 1.320
Chácara Santo Antônio – São Paulo, SP 

Tel.: (11) 5845-1724 
Cels.: (11) 98078-2578 / (11) 96552-8191 

E-mail: kasardecor@gmail.com 
Site: www.kasardecor.com.br 

facebook.com/Kasardecor

BIANA MELO DECORAÇÕES
Rua Albion, 649

Lapa – São Paulo, SP
Tels.: (11) 2924-0531 / (11) 2924-0532

Cel.: (11) 94760-7262
E-mail: atendimento@bianamelodecor.com.br

Site: www.bianamelodecor.com.br
instagram.com/bianamelo
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STELLA BASILE
Rua Alvorada, 1.035

Vila Olímpia – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3849-9621

E-mail: contato@stellabasile.com.br
Site: stellabasile.com.br

facebook.com/stellabasile
instagram.com/stellabasile

ZEZINHO DECORAÇÕES
Avenida Valdemar Ferreira, 468

Butantã – São Paulo, SP
Tels.: (11) 3814-3298 / (11) 3037-7444

E-mail: contato@zezinhodecoracoes.com.br
Site: www.zezinhodecoracoes.com.br

instagram.com/zezinhodecoracoes

ROBSON FERNANDES DECORAÇÕES
Rua Dr. Zuquim, 1.698

Santana – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2973-3313

Cels.: (11) 94199-9583 / (11) 98715-4002
E-mail: decoracao@saleteflores.com.br 

instagram.com/Robsonfernandesdecoracoes

RUBENS DECORAÇÕES
Rua Cunha Gago, 687

Pinheiros – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3815-3888

E-mail: rubens@rubens.com.br
Site: www.rubens.com.br

instagram.com/rubensdecoracoes

SUMIRÊ EVENTOS
Avenida Ibirapuera, 2.907, sala comercial 319

Moema – São Paulo, SP
Tels.: (11) 2645-7069 / (11) 2645-7059

E-mail: sumire@sumireflores.com.br 
Site: www.sumiredecoracoes.com.br 

facebook.com/sumireeventos

RINALDO DECORAÇÕES 
Rua Cuiabá, 994

Mooca – São Paulo, SP
Tels.: (11) 2601-8610 / (11) 2604-8546

Cel.: (11) 94970-1561 / Nextel (11) 7811-9664 
E-mail: atendimento@rinaldodecoracoes.com.br
Site: www.rinaldodecoracoes.com.br/blog

facebook.com/rinaldodecoracoes
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MG HAIR
Rua Estados Unidos, 1.862

Jardins – São Paulo, SP
Tels.: (11) 3069-1499 / (11) 3068-9035

E-mail: noivas@mghair.com.br
Site: www.mghair.com.br
instagram.com/mbiaggi
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AMAURI DOMINGOS – FOTOGRAFIA 
E FILME

Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 301, 
conj. 51 

Itaim – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3044- 6016

Site: www.amauridomingos.com.br
facebook.com/amauridomingos

instagram.com/amauridomingosoficial

ANDRÉ PERSONAL FOTO & VÍDEO
Rua Cunha Gago, 599

Pinheiros – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3813-8689

Cel.: (11) 99249-0170
E-mail: contato@andrepersonal.com.br

Site: www.andrepersonal.com.br
facebook.com/Andrepersonalfotovideo

APPLE PRODUTORA
Alameda dos Maracatins, 1.217, conj. 506

Moema – São Paulo, SP
Tels.: (11) 5093-4052 / (11) 5093-5078

Cels.: (11) 94742-7707 / (11) 94700-6566
E-mail: atendimento@appleprodutora.com.br

Site: www.appleprodutora.com.br
instagram.com/appleprodutora

ALLIANÇA ESTÚDIO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.572, 

conj. 1.521
Jardim Paulistano – São Paulo, SP

Cel.: (11) 98626-1958
E-mail: contato@alliancaestudio.com.br

Site: www.alliancaestudio.com.br
instagram.com/alliancaestudio

CASA ARTY FOTOGRAFIA E FILME
Rua Marechal Bittencourt, 594 
Jardim Paulista – São Paulo, SP

Rua Barata Ribeiro, 391, sl 1.005
Copacabana – Rio de Janeiro, RJ 

Tel.: (11) 5641.0785
Cels.: (11) 96391-7000 / (11) 94705-0035

E-mail: atendimento@casaarty.com.br
Site: www.casaarty.com.br
instagram.com/casaarty

CINEFOTOBLOG – FILME E 
FOTOGRAFIA

Rua Minerva, s/n
Perdizes – São Paulo, SP

Cels.: (11) 94968-0000 / (11) 98222-6975
E-mail: falecom@cinefotoblog.com

Site: www.cinefotoblog.com
instagram.com/cinefotoblog

DANILO MÁXIMO FOTOGRAFIA
Rua Guaraiuva, 1.330

Brooklin – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5093-6791

Cel.: (11) 98249-4453
E-mail: contato@danilomaximo.com

Site: www.danilomaximo.com
facebook/danilomaximofotografia

instagram.com/danilomaximo

DARIO SAMPAIO FILMS
Rua Antonio Chalupe, 107 

Vila Boa Vista – Barueri ,SP
Cels.: (11) 97205-2729 / (11) 98201-9664

E-mail: contato@dariosampaio.com.br
Site: www.dariosampaio.com.br

facebook.com/dariosampaiofilms



46

DOUGLAS MELO FOTO E VÍDEO
Avenida Santa Catarina, 432

Vila Alexandria – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2501-8007

Cel.: (11) 96499-7693
E-mail: contato@douglasmelo.com

Site: www.douglasmelo.com
www.facebook.com/pages/Douglas-Melo-

Foto-e-Vídeo/170335273131562 

EDUFEDERICE FOTOGRAFIA
Rua Turiassu, 127 

Perdizes – São Paulo, SP
Cel.: (11) 95554-5196

E-mail: contato@edufederice.com 
Site: www.edufederice.com
instagram.com/edufederice

ESTÚDIO ROBERTO TAMER | 
FOTOGRAFIA

Rua Domingos Leme, 178
Vila Nova Conceição – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3895-9023 
Cel.: (11) 99428-3835 

E-mail: contato@robertotamer.com.br
Site: www.robertotamer.com.br
instagram.com/robertotamer

FERRARI PRODUÇÕES 
Rua Francisco Marengo, 808 

Tatuapé – São Paulo ,SP 
Tel.: (11) 2091-1131 

E-mail: atendimento@ferrariproducoes.com.br 
Site: www.ferrariproducoes.com.br

facebook.com/ferrariproducoes

FOCA FOTO E VÍDEO
Avenida Jamaris, 745

Moema – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5092-4480

Cel.: (11) 99135-1628
E-mail: contato@focafotoevideo.com.br

Site: focafotoevideo.com.br
instagram.com/focafotoevideo

FOTO AZUL FOTO & FILME - 
FOTOGRAFIA DVD BLU-RAY

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.631, 
conj. 804 

Jardim Paulistano – São Paulo, SP 
Tels.: (11) 3093-3131 / (11) 3032-8711 

Cel.: (11) 98389-0491 
E-mail: fotoazul@fotoazul.com.br 

Site: www.fotoazul.com.br

FOTO STUDIO EQUIPE
Rua Andréa Paulinetti, 406

Brooklin – São Paulo, SP
Tels.: (11) 5183-9229 / (11) 5183-8088
E-mail: atendimento@fotostudio.com.br

Site: www.fotostudioequipe.com.br
facebook.com/fotostudioequipe

J.R. STUDIOS FOTOGRAFIA 
Avenida dos Imarés, 700
Moema – São Paulo, SP

Tels.: (11) 5095-6599 / (11) 5093-5700
E-mail: atendimento@jrstudios.com.br

Site: www.jrstudios.com.br
instagram.com/jrstudiosoficial
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KALI MARINA PHOTO AND FILMS
Avenida Ibirapuera, 2.907, conj. 923

Moema – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5042-2550

Cel.: WhatsApp (11) 98218-0062
E-mail: atendimento@kalimarina.com.br

Site: www.kalimarina.com.br
facebook.com/kali.marina.7
instagram.com/kalimarina

KARON PRODUÇÕES FOTO E VÍDEO 
Rua São Benedito, 1.075

Alto da Boa Vista – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5181-0514

Cel.: (11) 97616-0864
E-mail: contato@karonproducoes.com.br

Site: www.karonproducoes.com.br

LUCAS LIMA FOTOGRAFIA
Alameda dos Maracatins, 1.217

Moema – São Paulo, SP
Tel.: (11) 4113-0729

Cel.: (11) 94722-2403
E-mail: lucas@lucaslimafotografia.com

Site: www.lucaslimafotografia.com
instagram.com/lucaslimafotografia

MANUK – ARTUR E RICARDO
Avenida Chibarás, 546
Moema – São Paulo, SP

Tels.: (11) 5051-1604 / (11) 5052-0229
E-mail: manuk@manuk.com.br

Site: www.manuk.com.br 
facebook.com/pages/Manuk-foto-e-

video/523975990947318

MULTIMAGEM FOTO E VÍDEO
Rua Coronel Oscar Porto, 736, conj. 65

Paraíso – São Paulo, SP
Tels.: (11) 5084-3505 / (11) 5573-2129

Cel.: (11) 99626-5538
E-mail: contato@multimagemfv.com.br

Site: www.multimagemfv.com.br
facebook.com/multimagemfotovideo

NARCISO SOUZA
São Paulo, SP

Tel.: (11) 3562-9614
Cel.: (11)9 8084-9614

E-mail: contato@narcisosouza.com
Site: www.narcisosouza.com

facebook.com/narcisosouzafotografia 

NILSON VERSATTI 
Rua Alves Guimarães, 310 
Pinheiros – São Paulo, SP

Tels.: (11) 3872-4466 / (11) 3872-0707
Cel.: (11) 99900-2285

E-mail: contato@nilsonversatti.com.br
Site: www.nilsonversatti.com.br

instagram.com/nilsonversatti

NÓ DE GRAVATA FILMS
Avenida Queiroz Filho, 1.560, conj. 209, 

Bloco Beija-Flor
Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Tel.: (11) 3641-1225
Cels.: (11) 94717-4474 / (11) 98223-1436
E-mail: contato@nodegravatafilms.com.br

Site: www.nodegravatafilms.com.br
facebook.com/nodegravatafilms
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VIDEOART PRODUÇÕES 
Rua Ministro Ferreira Alves, 48

Pompeia – São Paulo SP
Tels.: (11) 3872-7715 / (11) 3672-2099

Cel.: (11) 99603-9681
E-mail: videoart@videoart.com.br

Site: www.videoart.com.br 
facebook/videoartsp   

VINICIUS CREDIDIO FILMS
Rua Jandiatuba, 630, conj. 603, Torre A

Panamby – São Paulo, SP
Tels.: (11) 5542-1149 / (11) 5542-0015

Cel.: (11) 97675-1117
E-mail: video@viniciuscredidio.com.br

Site: www.viniciuscredidio.com.br
instagram.com/viniciuscredidiofilms

PREMIERE DIGITAL 
(FOTOJORNALISMO E CINEMA)

Avenida 9 de Julho, 4.428
Jardins – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2843-4762 

Cel.: (11) 94001-9297
E-mail: contato@premieredigital.com.br

Site: www.premieredigital.com.br
facebook.com/premieredigital

PRODUTORA 7 I SONY
Avenida dos Carinás, 404

Moema – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2539-1325

E-mail: eventos@produtora7.com.br
Site: www.produtora7.com.br

facebook.com/produtora7sony

RICARDO HARA FOTOGRAFIA 
Rua Estados Unidos, 2.196 – Jardins

Tels.: (11) 3062-1633 / (11) 3063-5178
Rua Cuiabá, 345 – Mooca

Tels.: (11) 2081-1700 / (11) 2796-5653
São Paulo, SP

E-mail: contato@ricardohara.com.br 
Site: www.ricardohara.com.br

instagram.com/ricardoharafotografia

TEMPO DIGITAL
Avenida Indianópolis, 762 

Indianópolis – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3051-3367 

E-mail: atendimento@tdigital.com.br
Site: www.tdigital.com.br
Instagram.com/tdigital





TM

Rua Alves Guimarães, 310 - Pinheiros

Site: NILSONVERSATTI.COM.BR
Fone:+55 (11) 3872 0707 - 3872 4466

WhatApp: +55(11)9 99002285 

O fotógrafo de casamento precisa
ter equilíbrio nas suas emoções, 
se for ancioso clica antes! 
Se for muito confiante,
perde o clique!!

Instagram/NILSONVERSATTI
Facebook/NILSONVERSATTI



TM

Rua Alves Guimarães, 310 - Pinheiros

Site: NILSONVERSATTI.COM.BR
Fone:+55 (11) 3872 0707 - 3872 4466

WhatApp: +55(11)9 99002285 

O fotógrafo de casamento precisa
ter equilíbrio nas suas emoções, 
se for ancioso clica antes! 
Se for muito confiante,
perde o clique!!

Instagram/NILSONVERSATTI
Facebook/NILSONVERSATTI
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FOTO & VÍDEO
- 40 anos de experiência
- 3º geração de fotógrafos
- conceito moderno

CREDIBILIDADE
INOVAÇÃO

SENSIBILIDADE
Excelente custo benefício

www.manuk.com.br

5051-1604

manuk@manuk.com.br
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NOVA NOIVA (JF MODAS LTDA.) 
Avenida Rebouças, 2.983

Jardins – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3081-3014

Cels.: WhatsApp (11) 97465-2500 /
(11) 96488-0110   

E-mail: novanoiva@novanoiva.com.br
Site: www.novanoiva.com.br

facebook.com/novanoivabrasil
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Queridos irmãos e irmãs!

O Matrimônio cristão não é simplesmente uma cerimônia que se faz na igreja, com flores, 
roupas, fotos… É um sacramento que se realiza na Igreja e que também faz a Igreja, dando 
início a uma nova comunidade familiar.

É aquilo que o apóstolo Paulo resume na sua célebre expressão: “Este mistério é grande, 
quero dizer com referência a Cristo e à Igreja” (Ef 5,32). Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo 
afirma que o amor entre os cônjuges é imagem do amor entre Cristo e a Igreja. Uma dignidade 
impensável! Mas, na realidade, está inscrita no desígnio criador de Deus e com a graça de 
Cristo inumeráveis casais cristãos, mesmo com seus limites, seus pecados, realizaram-na!

São Paulo, falando da nova vida em Cristo, diz que os cristãos – todos – são chamados a 
se amar como Cristo os amou, isto é, “sujeitando-se uns aos outros” (Ef 5,21), que sig-
nifica a serviço uns dos outros. E aqui introduz a analogia entre o casal marido-mulher 
e aquela Cristo-Igreja. É claro que se trata de uma analogia imperfeita, mas devemos 
colher o sentido espiritual que é altíssimo e revolucionário, e ao mesmo tempo simples, 
ao alcance de cada homem e mulher que se confiam à graça de Deus.

O marido – diz Paulo – deve amar a esposa “como ao próprio corpo” (Ef 5,28); amá-la 
como Cristo “amou a Igreja e se entregou por ela” (v. 25). Mas vocês maridos que estão 
aqui presentes entendem isso? Amar as suas esposas como Cristo ama a Igreja? Isso 
não é brincadeira, mas coisa séria! O efeito deste radicalismo da dedicação pedida ao 

Papa Francisco

beleza
matrimônio

cristão
A do
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homem, para o amor e a dignidade da mulher, a exemplo de Cristo, deve ter sido enor-
me, na própria comunidade cristã.

Esta semente da novidade evangélica, que restabelece a originária reciprocidade da 
dedicação e do respeito, amadureceu lentamente na história, mas no final prevaleceu.

O Sacramento do Matrimônio é um grande ato de fé e de amor: testemunha a coragem 
de acreditar na beleza do ato criador de Deus e de viver aquele amor que leva a ir 
sempre além, além de si mesmo e também além da própria família. A vocação cristã a 
amar sem reservas e sem medida é o que, com a graça de Cristo, está na base do livre 
consentimento que constitui o Matrimônio.

A própria Igreja está plenamente envolvida na história de cada Matrimônio cristão: 
edifica-se em seus sucessos e sofre em seus fracassos. Mas devemos nos perguntar com 
seriedade: aceitamos até o fundo, nós mesmos, como crentes e como pastores, também 
essa ligação indissolúvel da história de Cristo e da Igreja com a história do Matrimônio e 
da família humana? Estamos dispostos a assumir seriamente esta responsabilidade, isto é, 
que todo Matrimônio vai no caminho do amor que Cristo tem com a Igreja? É grande isto!

Nesta profundidade do mistério da criação, reconhecido e restabelecido na sua pureza, 
abre-se um segundo grande horizonte que caracteriza o Sacramento do Matrimônio. A 
decisão de “casar-se no Senhor” contém também uma dimensão missionária, que signi-
fica ter no coração a disponibilidade de fazer-se meio da bênção de Deus e da graça do 
Senhor para todos. De fato, os esposos cristãos participam, como esposos, da missão da 
Igreja. É preciso coragem para isto! Por isso, quando eu saúdo os recém-casados digo: "Eis 
os corajosos"!, porque é preciso coragem para amar-se assim como Cristo ama a Igreja.

A celebração do sacramento não pode deixar de fora essa corresponsabilidade da vida 
familiar no confronto da grande missão de amor da Igreja. E assim a vida da Igreja se enri-
quece toda vez com a beleza dessa aliança conjugal, bem como se empobrece toda vez que 
esta é deteriorada. A Igreja, para oferecer a todos os dons da fé, do amor e da esperança, 
precisa também da corajosa fidelidade dos esposos para a graça do seu sacramento! O 
povo de Deus precisa do seu cotidiano caminho na fé, no amor e na esperança, com todas 
as alegrias e cansaços que este caminho comporta em um Matrimônio e em uma família.

A rota é, assim, marcada para sempre, é a rota do amor: ama-se como Deus ama, para 
sempre. Cristo não cessa de cuidar da Igreja: ama-a sempre, protege-a sempre, como a Si 
mesmo. Cristo não cessa de tirar da face humana as manchas e as rugas de todo tipo. É 
comovente e tão bonita essa irradiação da força e da ternura de Deus que se transmite de 
casal a casal, de família a família. São Paulo tem razão: esse é propriamente um “mistério 
grande”! Homens e mulheres, corajosos o suficiente para levar esse tesouro nos "vasos de 
argila" da nossa humanidade, são – estes homens e estas mulheres corajosos – um recurso 
essencial para a Igreja, também para todo o mundo! Deus os abençoe mil vez por isso!



1 ANO OU MAIS

 Definir data de casamento.
 Definir quanto irão investir.
 Agendar a igreja.
 Começar a lista de convidados.
 Pesquisar e orçar empresas de foto e vídeo.
 Salvar uma pasta em seu computador ou tablet com imagens de referências e orçamentos.
 Preparar a festa de noivado: local, convidados, decoração e cardápio.

1 ANO

 Realizar a festa de noivado.
 Agendar o local da festa.
 Contratar a empresa de foto e vídeo.
 Cuidar de sua saúde: agendar nutricionista, dermatologista e dentista.

11 MESES

 Montar a planilha com a lista de convidados, contendo nomes completos e endereços.
 Pesquisar e orçar o vestido de noiva.
 Pesquisar e orçar empresas de decoração.
 Pesquisar e orçar DJ (ou banda) para a festa.

10 MESES

 Contratar a empresa de decoração.
 Definir tipo de serviço para a festa: buffet, coquetel ou à francesa.
 Pesquisar, orçar e agendar a degustação com a empresa de buffet.
 Pesquisar, orçar e agendar a degustação com a empresa de bebidas.
 Pesquisar, orçar e agendar a degustação com a empresa de doces e bem-casados.
 Contratar o DJ (ou banda) para a festa.
 Pesquisar e contratar a empresa de iluminação e som.
 Pesquisar e contratar o coral para a cerimônia religiosa.
 Definir os padrinhos, pajens e daminhas.

9 MESES

 Verificar a documentação para o casamento civil.
 Definir a lista de músicas indispensáveis para a festa e a cerimônia religiosa.
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8 MESES

 Convidar oficialmente os padrinhos, pajens e daminhas.
 Pesquisar e orçar empresas de turismo para a lua de mel.
 Escolher o vestido de noiva.
 Pesquisar e orçar empresas de convites, papelaria e identidade visual do casamento (menu, plaquinhas, 

cartão de agradecimento, etc.)
 Pesquisar e orçar empresas de bolo de casamento.
 Negociar tarifas de hotéis próximos ao local do casamento para facilitar aos convidados que virão de 

outra localidade.
 Definir com as mães dos noivos a cor de seus vestidos antes das madrinhas.

7 MESES

 Encomendar o bolo de casamento.
 Pesquisar, orçar e contratar a infraestrutura para o local do evento, caso necessário: coberturas, 

geradores, toldos, coberturas, aquecedores ou banheiros extras.
 Definir o cardápio da festa.
 Pesquisar, orçar e contratar o bar de drinques.
 Contratar a empresa de turismo selecionada para a lua de mel, providenciar a documentação e verificar 

com atenção se todas as reservas foram feitas (transporte, hospedagem, passeios, etc.).
 Pesquisar imagens de cortes de cabelo e maquiagem.
 Pesquisar e orçar empresas para o Dia da Noiva.
 Preparar o chá de cozinha (ou chá bar ou chá de lingerie): local, convidados, decoração e cardápio.

6 MESES

 Encomendar os convites, papelaria e identidade visual do casamento.
 Pesquisar e orçar empresas de lembrancinhas.
 Fazer a primeira prova do vestido, se necessário.
 Enviar o save the date por e-mail e lançar o site com informações sobre o casamento (horário, local, 

hospedagem, transporte, etc.).
 Pesquisar e orçar locais para a noite de núpcias.
 Montar com o seu orientador da academia ou personal trainer um plano especial de treinos para estar em 

forma para o dia do casamento.

5 MESES

 Pesquisar e contratar a empresa de caligrafia para os convites.
 Contratar a empresa de doces e bem-casados — verificar se a mesa de doces (estrutura, doceira e 

decoração) deve ser contratada à parte.
 Montar lista de presentes e incluir em ao menos duas lojas.
 Definir a decoração da igreja.
 Reservar o local para a noite de núpcias.
 Encomendar a grinalda ou terço (caso sejam peças exclusivas).

4 MESES

 Pesquisar e orçar o traje do noivo.
 Pesquisar e orçar os trajes dos pajens e daminhas.
 Comprar a almofadinha (ou prato ou bandeja) das alianças.
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 Pesquisar imagens de buquês.
 Pesquisar, orçar e comprar o topo do bolo.
 Reservar a empresa escolhida para o Dia da Noiva.

3 MESES

 Enviar os convites de casamento para os convidados que moram mais distante.
 Reunir-se com a empresa de decoração para definir layout, mobiliário, iluminação, etc.
 Comprar o sapato de noiva para experimentar junto com o vestido.
 Fazer a prova do vestido, se necessário.
 Contratar a cerimonialista para o dia do casamento.
 Pesquisar, orçar e contratar as lembrancinhas.
 Definir o modelo de véu, grinalda e acessórios que serão usados pela noiva.
 Comprar as alianças de casamento, caso não sejam as mesmas do noivado.
 Definir a ordem do cortejo
 Definir a música que será a primeira dança do casal.
 Fazer uma sessão de fotos especial com o noivo.
 Dar entrada na documentação para o casamento civil.
 Participar do Curso de Noivos na igreja em que irá se casar ou, se permitido, procurar outra paróquia 

mais próxima, não se esquecendo de pegar o certificado.

2 MESES

 Enviar os convites de casamento para o restante dos convidados.
 Reservar o carro e o motorista que levarão a noiva para o casamento.
 Fazer a prova do vestido, se necessário.
 Contratar o serviço de valet e segurança para a igreja e festa, se necessário.
 Pesquisar, orçar e contratar a empresa de recreação infantil.
 Definir o modelo do buquê e se utilizará um de reserva (para jogar para as amigas).
 Encomendar o buquê e flores das lapelas do noivo, pais e padrinhos.
 Encomendar o que os pajens e daminhas carregarão na cerimônia (buquês, plaquinhas, carrinhos ou 

bonecas).
 Agendar uma limpeza de pele.

1 MÊS

 Fazer teste de cabelo e maquiagem.
 Realizar o chá de cozinha (ou chá bar ou chá de lingerie).
 Reunir-se com a cerimonialista para revisar o roteiro do casamento.
 Reunir-se com o DJ (ou banda) para definir as músicas que serão tocadas — e também as que não 

poderão ser tocadas.
 Reunir-se com a empresa de foto e vídeo para informar sobre as fotos que considera essenciais e os 

momentos especiais que precisarão de atenção.
 Definir o local onde haverá a pose de fotos com pais e padrinhos após a cerimônia.
 Reunir-se com o padre celebrante para um bate-papo, caso possível.
 Reunir-se com a empresa de decoração para a prova de arranjos florais.
 Polir as alianças e gravar a data do casamento, caso sejam usadas as mesmas do noivado.
 Contratar o serviço de confirmação de presença (RSVP) ou buscar o apoio de um amigo para ligar para os 

convidados para confirmar a presença.
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 Confirmar o número de convidados para o local do evento, buffet e decoração com até 15 dias de 
antecedência.

 Realizar um jantar especial com os padrinhos.
 Conforme for recebendo os presentes de casamento, anotar os nomes de quem os deu para agradecer 

posteriormente ou, se puder, enviar os agradecimentos assim que os receber.

1 SEMANA

 Fazer uma checklist com todos os serviços contratados para a cerimônia religiosa e festa para poder 
verificar melhor se tudo foi realmente entregue conforme contratado.

 Fazer a última prova do vestido.
 Ajudar o noivo a não se esquecer de: marcar o cabeleireiro ou barbeiro para a véspera, fazer as unhas, 

provar o traje com antecedência e retirá-lo.
 Providenciar uma caneta especial para a assinatura do contrato de casamento.
 Delegar alguém para buscar o buquê, lembrancinhas ou qualquer outra coisa que fique nesta 

dependência.
 Informar aos padrinhos e aos pais dos pajens e daminhas o horário que devem chegar ao local da 

cerimônia e também informar sobre protocolos, ordem de entrada e posicionamentos na igreja.
 Verificar se todos os pagamentos das empresas contratadas estão em dia.
 Preparar as malas da viagem de lua de mel, não se esquecendo da documentação correta e da máquina 

fotográfica. Por medida de segurança, envie uma cópia detalhada do roteiro para a sua família e também 
uma cópia do passaporte e do visto para o seu e-mail. Levar alguns dos medicamentos básicos que utiliza no 
dia a dia, especialmente os de alergias.

 Fazer depilação, sobrancelhas, manicure e pedicure dois dias antes da cerimônia.
 Amaciar o sapato do casamento utilizando-o por um período. Usar uma palmilha, caso necessário.
 Delegar alguém para a devolução do vestido de noiva.
 Verificar se a nova casa dos noivos está preparada com o básico para recebê-los após a viagem de núpcias.
 Separar os objetos que deseja incluir no making of para a empresa de foto e vídeo.
 Dormir bastante um dia antes para garantir o descanso físico.
 Beber bastante água.

O GRANDE DIA!

 Curtir, sorrir e agradecer são os verbos deste dia.
 Alimentar-se de comidas e bebidas leves, sem exageros.
 Não se atrasar.

APÓS A LUA DE MEL

 Organizar os presentes recebidos e fazer as trocas, se necessário.
 Enviar cartões de agradecimento aos convidados que estiveram presentes.
 Providenciar novos documentos caso tenha alterado seu sobrenome.
 Enviar um feedback às empresas contratadas.
 Receber o material da empresa de áudio e vídeo.
 Publicar as fotos e uma mensagem de agradecimento no site dos noivos.
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A Comunidade Terapêutica foi inaugurada em abril de 1999, na cidade de Jaú, interior 
de São Paulo. É uma resposta imediata a um movimento de pessoas que desejavam 
abandonar a dependência química, mais especificamente o uso de drogas, por meio 
da colaboração mútua, abdicando de uma rotina, em prol da vida em comunidade com 
pessoas em situação semelhante.

A base de trabalho da Comunidade é inspirada no programa dos “Doze Passos” (Twel-
ve-step Program), criado nos Estados Unidos por Bill W. e Dr. Bob S. inicialmente para 
o tratamento do alcoolismo e, mais tarde, estendido para praticamente todos os tipos 
de dependência química. 

Para os dependentes, existem dois princípios básicos: o desejo de fazer parte do processo 
realizado pela Comunidade Terapêutica e o de abandonar o vício a qualquer momento. 
Essa é uma casa com dualidade de responsabilidades: ao passo que se encontra o socorro, 
também é possível socorrer.

Graças ao empenho e ao trabalho do Padre Oswaldo, que até recentemente era o pároco 
da região, a obra teve sua estrutura expandida. Foram construídas novas alas – o refei-
tório, a oficina, a área de suinocultura, o almoxarifado, a cocheira, a estufa de plantas, o 
aquário, o escritório, o galpão de eventos, os novos alojamentos, a área de lazer (piscina, 
quadra de esportes, academia de ginástica e campo de areia), as áreas de reflorestamento 
e cultivo de diversas plantas, a capela, o aviário e o lago de criação de peixes. 

Além disso, houve investimento sobre a equipe interna de suporte, que hoje conta com 
o trabalho de profissionais das áreas psicológica, odontológica, médica, de assistência 
social, gastronômica e de monitoramento.

Em 2014, a Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe recebeu o convite para abrir uma 
nova frente de trabalho na cidade de Pirapora do Bom Jesus, também no Estado de São Paulo.

Em 2015, os trabalhos continuaram. A obra segue atendendo todo aquele que busca ajuda 
para se libertar do mundo das drogas, com tratamentos reforçados por bases técnicas e 
uma convivência sustentada pelo amor e pelo respeito entre os profissionais que prestam 
seus serviços à comunidade e os dependentes que necessitam de auxílio.

Parte dos recursos financeiros captados por meio deste 
Guia de Noivos é destinada à Comunidade Terapêutica 

Liberdade Guadalupe, que opera sob responsabilidade da 
Paróquia São José e da Ordem Premonstratense.
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