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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.

Expediente

PAROQUIAL
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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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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.

Oração a

pelos Casais
SÃO JOSÉ
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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.

Nossa

PARÓQUIA
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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 co-
nhecimento do outro e de si mesmos.

 Ajudá-los a compreender o significado do Sacramento do Matrimônio e suas 
consequências 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 dos Cursos de Noivos de 2018: 
24 de fevereiro, 14 de abril, 23 de junho, 25 de agosto e 20 de outubro.

Curso de

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.

Processo

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

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.

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.
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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).

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. 
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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.

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. 
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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, a decoração deverá ser dividida proporcional-
mente, 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).
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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.

 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.
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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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“Que alegria, quando ouvi que me disseram: ‘Vamos à casa do Senhor!’.” Salmo 121(122)

Não é raro encontrar pessoas que optam por casar fora de um templo e acabam fazendo 
a cerimônia e a festa no mesmo local, ao ar livre ou em lugares inusitados. O que ocorre 
é que, muitas vezes, o tão esperado momento do “sim” acaba sendo influenciado por 
tendências. Entretanto, para os católicos, o casamento não é, simplesmente, uma festa, 
um ritual ou uma maneira glamorosa de reunir os amigos e os familiares. Obviamente, o 
local da cerimônia deve ser pensado de acordo com a importância do evento.

Mais do que o momento que concretiza a união, o casamento é sagrado. E a intenção da 
Igreja é preservar a importância do sacramento que, por vezes, acaba ficando em segundo 
plano e perdendo espaço para a música, a decoração, os trajes, a lista de convidados...

De acordo com as normas da Igreja, o sacramento do Matrimônio não pode ser celebrado 
em outros locais que não sejam as paróquias e capelas oficiais. É uma união selada por 
Deus e, por isso, precisa acontecer na casa Dele, como aponta o Código de Direito Ca-
nônico: “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 orientação oficial, existem “padres” que realizam cerimônias em locais exter-
nos. Por isso, é sempre bom checar, pois, caso ele faça parte da Igreja Católica Apostólica 
Romana, estará em desobediência a ela e, por consequência, o compromisso selado pelos 
noivos pode não ser reconhecido.

Portanto, quando começarem 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. O que torna o casamento inesquecível não é o local onde 
ele é celebrado, mas o amor que os noivos têm um pelo outro, a fé de ambos no Senhor 
Jesus e as promessas feitas diante Dele.

Para o grande dia...
UM LUGAR SAGRADO
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As Donas do Altar
Rua Tabapuã, 751 
Itaim Bibi – São Paulo, SP 

 (11) 4323-3975
 (11) 97287-9578 / (11) 98799-8415
 contato@donasdoaltar.com.br

 facebook.com/donasdoaltar
 donasdoaltar

Betta Lima Eventos
Rua Alcides Ricardini Neves, 12, 
conj. 1001 a 1004 
Brooklin – São Paulo, SP

 (11) 3776-7267 
 (11) 99987-1509
 betta@bettalimaeventos.com.br 
 www.bettalimaeventos.com.br
 facebook.com/bettalimaeventos

Celebration Assessoria
Rodovia Raposo Tavares, 22.000, 
Condomínio The Square, bloco E, conj. 203
Granja Viana – Cotia, SP

 (11) 4612-1540
 (11) 99656-5683
 pri@thecelebration.com.br
 www.thecelebration.com.br

@thecelebrationassessoria

Definitá Realizações
Avenida Miruna, 897
Planalto Paulista – São Paulo, SP

 (11) 2574-1781
 (11) 99505-0271
 contato@definita.com.br
 www.definita.com.br
 definitarealizacoes 

MARD Eventos Assessoria
Alameda Grajaú, 60, sala 1.207
Alphaville – Barueri, SP

 (11) 4193-3014
 (11) 97310-7600
 contato@mardeventos.com.br
 www.mardeventos.com.br
 mardeventos.sp

Mariana Teixeira – Assessoria 
e Cerimonial de Eventos 
Rua Conceição de Monte Alegre, 650 
Brooklin – São Paulo, SP 

 (11) 2594-5234 
 (11) 97591-1108 
 contato@marianateixeira.com.br 
 www.marianateixeira.com.br 
 facebook.com/marianateixeira.eventos

Priscila Pinheiro Eventos 
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.550, 
conj. 2112
Chácara Santo Antônio – São Paulo, SP

 (11) 98707-0298
 contato@priscilapinheiro.com
 www.priscilapinheiro.com
 facebook.com/priscilapinheiroeventos
 pp_eventos

Salve Sto. Antônio
São Paulo, SP 

 (11) 2305-2202
 (11) 97611-3880 / (11) 98166-5900
 contato@salvestoantonio.com.br
 www.salvestoantonio.com.br
 salvestoantonio 
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Buffet Actuel
Avenida Cotovia, 484
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5042-0942 / (11) 5092-4988
 (11) 99940-1472 WhatsApp | iMessage
 atendimento@buffetactuel.com.br
 www.buffetactuel.com.br

@buffetactuel

Buffet Dell´Orso
Rua Tuim, 1.041
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5042-0200
 moema@buffetdellorso.com.br
 www.buffetdellorso.com.br
 Buffet Talibia

Buffet Giardini
Avenida Horácio Lafer, 440
Itaim Bibi – São Paulo, SP

 (11) 3078-0836
 buffetgiardini@buffetgiardini.com.br
 www.buffetgiardini.com.br
 buffetgiardini

Buffet Palace
Avenida Brig. Faria Lima, 1.912, Call Center 
Jardim Paulistano – São Paulo, SP

 (11) 3819-0123
 buffetpalace@buffetpalace.com.br
 www.buffetpalace.com.br
 facebook.com/palacegastronomia

Buffet Torres Ltda.
Avenida dos Imarés, 182
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5041-2244 / (11) 3168-7466
 (11) 97693-4327
 orcamentos@buffettorres.com.br
 www.buffettorres.com.br
 facebook.com/buffettorresoficial

Casa Petra
Avenida Aratãs, 1.010
São Paulo, SP

 (11) 5053-2231
 contato@casapetra.com.br
 www.casapetra.com.br
 casapetra

Espaço Villa Vérico
Rua Santa Justina, 329
Vila Olímpia – São Paulo, SP

 (11) 5035-7100
 contato@villaverico.com.br
 www.villaverico.com.br
 villaverico

Gastronomia Morenos
Rua Oscar Freire, 1.593
Pinheiros – São Paulo, SP

 (11) 3803-7800
 comercial@gastronomiamorenos.com.br
 www.gastronomiamorenos.com.br
 facebook.com/BuffetMorenos
 buffetmorenos

Villa Bisutti
Rua Casa do Ator, 642
Vila Olímpia – São Paulo, SP

 (11) 3040-5290
 eventos@villabisutti.com.br
 www.villabisutti.com.br
 facebook.com/villabisutti
 villabisutti 
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A. A. A. Toccata Coral 
e Orquestra
Avenida Pompeia, 2.018 
Pompeia – São Paulo, SP 

 (11) 3023-4292 / (11) 3021-0878
 (11) 97655-3420
 toccata@toccata.com.br 
 www.coraltoccata.com.br 
 www.toccata.com.br
 facebook.com/coraleorquestratoccata

Adilson Coral Vivart
Unidade I: Rua Comendador Miguel 
Calfalt, 128, conj. 519 – Vila Nova 
Conceição / Unidade II: Praça Dr. 
Almeida Junqueira, 13 – Tatuapé
São Paulo, SP 

 (11) 2092-4163
 (11) 94726-2324 WhatsApp
 contato@coralvivart.com.br
 www.coralvivart.com.br
 coralvivart

A Família Tanus – 45 anos 
Harpa – Coral e Orquestra 
Avenida Jandira, 1.149
Planalto Paulista – São Paulo, SP 

 (11) 5051-2017 / (11) 5051-2617 
 (11) 95021-5300 WhatsApp
 coraltanus@coraltanus.com.br 
 www.coraltanus.com.br 
 coral tanus

 facebook.com/coraltanus

Allegro Coral e Orquestra
Alameda dos Tupiniquins, 647
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5055-8808
 contato@allegrocoral.com.br
 www.allegrocoral.com.br
 allegrocoral

Baccarelli Elizete Costa 
– Orquestra e Coral
Rua Veneza, 385
Jardim Paulista – São Paulo, SP

 (11) 3884-0181 / (11) 5575-2134 
 (11) 98962-1388
 contato@baccarelli.com.br
 www.baccarellielizetecosta.com.br
 baccarellielizetecosta

BelCantus Coral e Orquestra
Rua Luís Isaías de Sousa, 101
Vila Mariana – São Paulo, SP

 (11) 2638-1103
 (11) 98451-4882 
 bellcantus@gmail.com
 www.belcantus.com.br
 facebook.com/BelCantus

Bevilacqua Coral e Orquestra
Rua Ourânia, 253
Alto de Pinheiros – São Paulo, SP

 (11) 3816-4768
 renato@coralbevilacqua.com.br
 www.coralbevilacqua.com.br
 facebook.com/BevilacquaCoral

Carla Coral e Orquestra
Rua Plínio Negrão, 208 
Granja Julieta – São Paulo, SP

 (11) 5686-2085 
 (11) 99978-0353
 carlacoral@carlacoral.com.br
 www.carlacoral.com.br
 facebook.com/carlacoraleorquestra
 carlacoraleorquestra
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Coral e Orquestra Mozart
São Paulo, SP

 (11) 2295-0519 / (11) 2295-8105
 (11) 94938-6870
 comercial@coralmozart.com.br
 www.coralmozart.com.br 
 facebook.com/coraleorquestramozart
 coralmozart

Coral Gênesis & Vivaldi 
Quarteto de Cordas 
Avenida Angélica, 672, conj. 115/117 
Higienópolis – São Paulo, SP

 (11) 3667-9173 / (11) 3667-7506
 (11) 99124-4061 WhatsApp
 genesiscoraleorquestra@gmail.com
 www.genesiscoraleorquestra.com
 www.vivaldiquartetodecordas.com
 nautilusshows

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

 (11) 5052-0886
 (11) 99990-4538
 coralhectorpace@gmail.com
 www.coralhectorpace.com.br
 facebook.com/coralhectorpace

Coral Mater Dei 
Rua Cunha Gago, 599
Pinheiros – São Paulo, SP

 (11) 2206-0433
 (11) 97357-0548
 contato@coralmaterdei.com.br
 www.coralmaterdei.com.br
 coralmaterdei

Costa Produções Artísticas 
S/C Ltda.
Avenida 9 de Julho, 5.049
Itaim Bibi – São Paulo, SP

 (11) 3167-3385
 (11) 99651-8547 / (11) 99651-1377
 contato@coralionecosta.com.br
 www.coralionecosta.com.br
 Coral Ione Costa

Del Chiaro Coral e Orquestra 
Ltda. 
Avenida Jamaris, 616
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5051-3234 / 0800-702-8020
 (11) 99963-8087 WhatsApp
 contato@coraldelchiaro.com.br
 www.musicaclassica.com.br
 delchiarocoral

Madrigal Coral e Orquestra
Rua Dr. Mário Vicente, 1.579
Ipiranga – São Paulo, SP

 (11) 5068-3272
 (11) 97294-6882 
 contato@madrigalcoraleorquestra.com.br
 www.madrigalcoraleorquestra.com.br

Magnificat Coral e Orquestra
Avenida Queiroz Filho, 1.700, torre E, sala 101
Vila Leopoldina – São Paulo, SP

 (11) 3673-5890
 (11) 99433-1186 WhatsApp
 coral@coralmagnificat.com.br
 www.coralmagnificat.com.br 
 facebook.com/magnificatcoral



Músicos à La Carte 
– Orquestra
Rua Emb. José Roberto de Macedo 
Soares, 45, sala 2
Jardim Paulistano – São Paulo, SP

 (11) 99707-6600 WhatsApp
 contato@musicosalacarte.com.br
 www.musicosalacarte.com.br
 facebook.com/musicosalacarte
 Músicos à la carte

Rapsódia Coral Orquestra 
Rua Maranhão, 598, conj. 31
Higienópolis – São Paulo, SP

 (11) 3666-9689 / (11) 3663-3900
 (11) 95166-9689 WhatsApp
 contato@coralrapsodia.com.br 
 www.coralrapsodia.com.br
 coralrapsodia
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Biana Melo Decorações
Rua Albion, 649
Lapa – São Paulo, SP

 (11) 2924-0531 / (11) 2924-0532
 (11) 94760-7262
 atendimento@bianamelodecor.com.br
 www.bianamelodecor.com.br
 bianamelo

Cláudia Magalhães Paisagismo 
e Decorações
Rua Oscar Freire 1.546, apto. 104
Pinheiros – São Paulo, SP

 (11) 2855-9808 
 (11) 97668-6243
 claudia@caumagalhaes.com
 www.caumagalhaes.com
 claudia magalhaes decoracoes

Gllória Eventos – Decorações 
Rua Conselheiro Ramalho, 212
Bela Vista – São Paulo, SP

 (11) 3129-7716 / (11) 3242-0266
 contato@glloriaeventos.com.br
 www.glloriaeventos.com.br
 facebook.com/glloriaeventos
 glloriaeventos_decoracoes

Kasardécor Decorações 
e Eventos
Rua da Paz, 1.320
Chácara Santo Antônio – São Paulo, SP 

 (11) 5845-1724 
 (11) 98099-2578 / (11) 96552-8191 
 kasardecor@gmail.com 
 www.kasardecor.com.br 
 facebook.com/Kasardecor

Kenzo Decorações
Rua do Oratório, 919
Mooca – São Paulo, SP

 (11) 2601-9454 / (11)2601-3127
 (11) 99618-9163
 contato@kenzodecoracoes.com.br
 www.KenzoDecoracoes.com.br
 kenzoito291

Márcio & Celso Decoração
Rua Maria José, 198 
Bela Vista – São Paulo, SP

 (11) 3889-7374
 (11) 7811-3239
 atendimento@marcioecelso.com.br
 www.marcioecelso.com.br
 facebook.com/marcioecelso
 marcioecelsodecoracao 

Néctar Decorações
Rua Dr. Aramis Ataide, 110
Vila Cruzeiro – São Paulo, SP

 (11) 5645-1500 / (11) 5641-3363
 (11) 93004-7101
 contato@nectardecoracoes.com.br
 www.nectardecoracoes.com.br
 nectardecoracoes

Odair Menna Decoração Ltda.
Rua Eusébio de Paiva, 96
Alto da Lapa – São Paulo, SP

 (11) 4116-2804
 (11) 99114-9436 
 atendimento@odairmenna.com.br
 www.odairmenna.com.br
 facebook.com/odairmennadecoracao
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Rinaldo Decorações 
Rua Cuiabá, 994
Mooca – São Paulo, SP

 (11) 2601-8610 / (11) 2604-8546
 (11) 94970-1561 / (11) 94008-9190
 atendimento@rinaldodecoracoes.com.br
 www.rinaldodecoracoes.com.br/blog
 facebook.com/rinaldodecoracoes

Rodrigo Amaral – Designer 
Floral
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.826
Jardim Paulistano – São Paulo, SP 

 (11) 5041-2013 
 (11) 99266-1326 WhatsApp
 Contato@RodrigoAmaral.com 
 www.RodrigoAmaral.com 
 RodrigoAmaralDesignerFloral

Rubens Decorações
Rua Cunha Gago, 687
Pinheiros – São Paulo, SP

 (11) 3815-3888
 rubens@rubens.com.br
 www.rubensdecoracoes.com.br 
 rubensdecoraçoes 

Salete Flores Decorações
Rua Dr. Zuquim, 1.698
Santana – São Paulo, SP

 (11) 2973-3313
 (11) 99710-0546 / (11) 98715-4002
 decoracao@saleteflores.com.br 
 www.saleteflores.com.br 

Sumirê Eventos
Avenida Ibirapuera, 2.907, sala 319
Moema – São Paulo, SP

 (11) 2645-7069 / (11) 2645-7059
 contato@sumireeventos.com.br
 www.sumiredecoracoes.com.br
 sumireeventos

Zezinho Decorações
Avenida Valdemar Ferreira, 468
Butantã – São Paulo, SP

 (11) 3814-3298 / (11) 3037-7444
 (11) 98294-9685
 contato@zezinhodecoracoes.com.br
 www.zezinhodecoracoes.com.br
 zezinhodecoracoes



DECORAÇÕES E EVENTOS

facebook.com/BianaMeloDecoradora

www.bianamelodecor.com.br

contato@bianamelodecor.com.br

Rua Albion, 649 - Lapa

11 2924-0531 / 0532
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Danilo Máximo Fotografia
Rua Guaraiuva, 1.330
Brooklin – São Paulo, SP

 (11) 5093-6791
 (11) 98249-4454
 contato@danilomaximo.com
 www.danilomaximo.com
 danilomaximo

Estúdio Roberto Tamer | 
Fotografia
Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 509
Vila Nova Conceição – São Paulo, SP

 (11) 3895-9023 
 (11) 99428-3835 
 contato@robertotamer.com.br
 www.robertotamer.com.br
 robertotamer

Ferrari Produções
Rua Francisco Marengo, 808 
Tatuapé – São Paulo, SP 

 (11) 2091-1131 
 atendimento@ferrariproducoes.com.br 
 www.ferrariproducoes.com.br
 facebook.com/ferrariproducoes

Foca Foto e Vídeo
Avenida Jamaris, 745
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5092-4480
 (11) 99135-1628 / (11) 98879-6053 WhatsApp
 contato@focafotoevideo.com.br
 www.focafotoevideo.com.br
 focafotoevideo

FOTO AZUL Foto & Filme
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.631, conj. 804 
Jardim Paulistano – São Paulo, SP 

 (11) 3093-3131 
 (11) 98389-0491 
 fotoazul@fotoazul.com.br 
 www.fotoazul.com.br

J.R. Studios Fotografia
Avenida dos Imarés, 700 
Moema – São Paulo, SP 

 (11) 5095-6599
 www.jrstudios.com.br 
 www.feliperezende.com.br
 jrstudiosoficial
 feliperezende

KALI MARINA fotografia
Avenida Ibirapuera, 2.907, conj. 923
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5042-2550 
 (11) 98218-0062 WhatsApp
 atendimento@kalimarina.com.br
 www.kalimarina.com.br
 kalimarina

Manuk-Foto-Vídeo-
Personalizado 
Avenida Chibarás, 546
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5051-1604 / (11) 5052-0229
 manuk@manuk.com.br
 www.manuk.com.br 
 facebook.com/pages/Manuk-foto-e-

video/523975990947318
 manukfoto



46

Max Digital Foto e Vídeo
Rua Ezequiel Freire, 568, conj. 02
Santana – São Paulo, SP

 (11) 2971-1359
 (11) 99970-4539 
 maxdigital1@uol.com.br
 www.maxdigitalfotoevideo.com.br 
 facebook.com/maxdigitalfotoevideo

Multimagem Foto e Vídeo
Unidade I: Rua Coronel Oscar Porto, 736, 
conj. 31B, Paraíso – São Paulo, SP 
Unidade II: Rua Duarte da Costa, 181 
Granja Viana – Cotia, SP

 (11) 5084-3505
 (11) 99626-5538 
 contato@multimagemfv.com.br 
 www.multimagemfv.com.br
 facebook.com/multimagemfotovideo 

Narciso Souza
São Paulo, SP

 (11) 3562-9614 
 (11) 98084-9614
 contato@narcisosouza.com
 www.narcisosouza.com
 facebook.com/narcisosouzafotografia 
 narcisosouza

Nilson Versatti – Fotografia e 
Filme
Rua Alves Guimarães, 310 
Pinheiros – São Paulo, SP

 (11) 3872-4466 / (11) 3872-0707
 (11) 99900-2285
 contato@nilsonversatti.com.br
 www.nilsonversatti.com.br
 facebook.com/nilson.versatti
 nilsonversatti

Nó de Gravata Films
Avenida Queiroz Filho, 1.560, conj. 209 
Beija Flor
Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

 (11) 3641-1225
 (11) 94717-4474 / (11) 98223-1436
 contato@nodegravatafilms.com.br
 www.nodegravatafilms.com.br
 facebook.com/nodegravatafilms

Premiere Digital 
(Fotojornalismo e Cinema)
Rua Capitão Antônio Rosa, 409 
Vila Madalena – São Paulo, SP

 (11) 2843-4762 
 (11) 94001-9297 WhatsApp
 contato@premieredigital.com.br
 www.premieredigital.com.br
 facebook.com/premieredigital

Produtora 7 Sony
Avenida dos Carinás, 404
Moema – São Paulo, SP

 (11) 2539-1325
 (11) 96928-1714
 eventos@produtora7.com.br
 www.produtora7.com.br 
 produtora7

Ricardo Hara Fotografia 
Rua Estados Unidos, 2.196 – Jardins
Rua Cuiabá, 345 – Alto da Mooca
São Paulo, SP 

 (11) 3062-1633 / (11) 2081-1700 
 (11) 94109-6936 
 contato@ricardohara.com.br 
 www.ricardohara.com.br
 ricardoharafotografia
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Sidnei Rodrigues Fotografias
Rua Barão do Triunfo, 88, conj. 513
Brooklin – São Paulo, SP

 (11) 5093-7189
 (11) 99565-3900 / (11) 99867-3867 

WhatsApp
 foto@sidneirodrigues.com.br
 www.sidneirodrigues.com.br
 facebook.com/sidneifotografo
 sidnei_fotografo

Tempo Digital
Avenida Indianópolis, 762 
Indianópolis – São Paulo, SP

 (11) 3051-3367 
 atendimento@tdigital.com.br
 www.tdigital.com.br
 tdigital

Vinicius Credidio Films
Rua Álvaro Rodrigues, 182, conj. 46 e 74
Brooklin – São Paulo, SP

 (11) 5542-1149 / (11) 5542-0015
 (11) 97675-1117
 video@viniciuscredidio.com.br
 www.viniciuscredidio.com.br

@viniciuscredidiofilms
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www.robertotamer.com.br
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Casa (Imóveis)
CYRELA
Richard – Consultor de Imóveis
São Paulo, SP

 (11) 99905-6987 WhatsApp
 richardcyrela@gmail.com

Cresci: 68131

Convites
Print Paper Convites & R.S.V.P.
Alameda dos Nhambiquaras, 730/736
Moema – São Paulo, SP

 (11) 5052-3056 / (11) 5051-1563
 (11) 95302-2565
 info@printpaper.net 
 www.convitesprintpaper.com.br
 printpaperconvites_by_dani

Dia da Noiva
MG HAIR
Rua Estados Unidos, 1.862
Jardins – São Paulo, SP

 (11) 3069-1499 / (11) 3068-9035
 noivas@mghair.com.br
 www.mghair.com.br
 MBIAGGI

Móveis e Decoração
Maria Pia Casa    
Avenida Brasil, 2.059
Jardim América – São Paulo, SP

 (11) 3061-3063 / (11) 3062-0624
 (11) 98154-1361 WhatsApp
 sac@mariapiacasa.com.br
 www.mariapiacasa.com.br
 facebook.com/MariaPiaCasa

Traje
Nova Noiva (JF Modas Ltda.) 
Avenida Rebouças, 2.983
Jardins – São Paulo, SP

 (11) 3081-3014
 (11) 96488-1124 / (11) 96488-0110 

WhatsApp
 novanoiva@novanoiva.com.br
 www.novanoiva.com.br
 facebook.com/novanoivabrasil



São Paulo

Av. Brasil, 2059 Jardim América 

Itu

Rua dos Andradas, 135 Centro 

Campinas

Av. José Bonifácio, 2566 Jd Paineras 

Atendimento exclusivo: casamento@mariapiacasa.com.br | (11) 3061-3063

www.mariapiacasa.com.br/listadecasamento



São Paulo

Av. Brasil, 2059 Jardim América 

Itu

Rua dos Andradas, 135 Centro 

Campinas

Av. José Bonifácio, 2566 Jd Paineras 

Atendimento exclusivo: casamento@mariapiacasa.com.br | (11) 3061-3063

www.mariapiacasa.com.br/listadecasamento



PARA MAIS INFORMAÇÕES:

RICHARD 
11 99905.6987 

CRECI 68.131 

APARTAMENTOS DE 42 A 913 M²

NOS MELHORES BAIRROS DE SÃO PAULO

PARA TODAS AS HISTÓRIAS
QUE COMEÇAM DEPOIS DO SIM.

PERSPECTIVA ILUSTRADA - PISCINA | ONE SIXTY
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O Papa Francisco usou o “Hino à caridade” da Carta aos Coríntios a fim de dar alguns 
conselhos sobre como sustentar um bom casamento durante os anos baseado no amor 
verdadeiro.

“Vale a pena deter-se a esclarecer o significado das expressões desse texto, tendo em 
vista uma aplicação à existência concreta de cada família”, explicou. Implemente já em 
sua vida esses conselhos do Papa!

1. Paciência: esta, escreveu Francisco, “não é deixar que nos maltratem permanen-
temente, nem tolerar agressões físicas, ou permitir que nos tratem como objetos”, mas 
“o amor tem sempre um sentido de profunda compaixão que leva a aceitar o outro como 
parte deste mundo, também quando atua de um modo diferente ao qual eu desejaria”.

“O problema surge quando exigimos que as relações sejam idílicas, ou que as pessoas sejam 
perfeitas, ou quando nos colocamos no centro e esperamos que se cumpra unicamente 
a nossa vontade. Então tudo nos impacienta, tudo nos leva a reagir com agressividade”, 
advertiu.

2. Atitude de serviço: o Papa destacou que, em sua carta, São Paulo “quer insistir 
que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido que o verbo 
‘amar’ tem em hebraico: ‘fazer o bem’”.

“Como dizia Santo Inácio de Loyola, ‘o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas 
palavras’. Assim poderá mostrar toda a sua fecundidade, permitindo-nos experimentar a 
felicidade de dar, a nobreza e a grandeza de doar-se superabundantemente, sem calcular 
nem reclamar pagamento, mas apenas pelo prazer de dar e servir.”

Como sustentar um

Conselhos do Papa Francisco

BOM CASAMENTO 
POR TODA A VIDA
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3. Curando a inveja: “No amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem de 
outro”, sublinhou o Papa. Ao mesmo tempo, explicou que “a inveja é uma tristeza pelo 
bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos 
concentrados exclusivamente no nosso bem-estar”.

O Santo Padre indicou que “o verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não os sente 
como uma ameaça, libertando-se do sabor amargo da inveja. Aceita que cada um tenha 
dons distintos e caminhos diferentes na vida”.

4. Não ser arrogante nem se orgulhar: Francisco destacou que “quem ama 
não só evita falar muito de si mesmo, mas, porque está centrado nos outros, sabe man-
ter-se no seu lugar sem pretender estar no centro”.

“Alguns se julgam grandes, porque sabem mais do que os outros, dedicando-se a impor-
-lhes exigências e a controlá-los, quando, na realidade, o que nos faz grandes é o amor 
que compreende, cuida, integra, está atento aos fracos”, disse.

5. Amabilidade: “Amar é também tornar-se amável”, precisou o Papa. E isso sig-
nifica que “o amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente, não se mostra 
duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis; não são 
ásperos, nem rígidos. Detesta fazer sofrer os outros”.

6. Desprendimento: ao contrário da frase popular que diz que “para amar os 
outros é preciso primeiro amar-se a si mesmo”, o Papa recordou que, em seu Hino à 
caridade, São Paulo “afirma que o amor ‘não procura o seu próprio interesse’, ou ‘não 
procura o que é seu’”.

“Deve-se evitar dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse mais nobre do que o 
dom de si aos outros.”

7. Sem violência interior: o Papa encorajou na Amoris laetitia a evitar “uma 
irritação recôndita que nos põe à defesa perante os outros, como se fossem inimigos 
molestos a evitar”.

“O Evangelho convida a olhar primeiro a trave na própria vista”, acrescentou, para logo 
exortar: “Se tivermos de lutar contra um mal, façamo-lo; mas sempre digamos ‘não’ à 
violência interior”.

8. Perdão: Francisco recomendou não deixar lugar “ao ressentimento que se aninha 
no coração”, mas sim trabalhar em “um perdão fundado em uma atitude positiva que 
procura compreender a fraqueza alheia e encontrar desculpas para a outra pessoa”.

O Papa assegurou que a comunhão familiar “só pode ser conservada e aperfeiçoada com 
grande espírito de sacrifício. Exige, de fato, de todos e de cada um, pronta e generosa 
disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão, à reconciliação”.
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9. Alegrar-se com os outros: “Quando uma pessoa que ama pode fazer algo 
de bom pelo outro, ou quando vê que a vida está a correr bem ao outro, vive isso com 
alegria e, assim, dá glória a Deus”, indicou o Santo Padre.

“A família deve ser sempre o lugar onde uma pessoa que consegue algo de bom na vida 
sabe que ali se vão congratular com ela.”

10. Tudo se desculpa: isto, explicou o Papa, “implica limitar o juízo, conter a 
inclinação para emitir uma condenação dura e implacável: ‘Não condeneis e não sereis 
condenados’ (Lc 6,37)”.

“Os esposos, que se amam e se pertencem, falam bem um do outro, procuram mostrar 
mais o lado bom do cônjuge do que as suas fraquezas e erros. Em todo o caso, guardam 
silêncio para não danificar a sua imagem. Mas, não é apenas um gesto externo, brota de 
uma atitude interior.”

11. Confiar: “Não se trata apenas de não suspeitar que o outro está mentindo ou 
enganando”, explicou o Santo Padre.

“Não é necessário controlar o outro, seguir minuciosamente os seus passos, para evitar 
que fuja dos meus braços. O amor confia, deixa em liberdade, renuncia a controlar tudo, 
a possuir, a dominar”, disse.

12. Espera: esta palavra, indicou o Papa, “indica a esperança de quem sabe que o 
outro pode mudar”.

“Não significa que, nesta vida, tudo vai mudar; implica aceitar que nem tudo acontece 
como se deseja, mas, talvez Deus escreva direito por linhas tortas e saiba tirar algum bem 
dos males que não se conseguem vencer nesta terra”, assinalou.

13. Tudo suportar: o Santo Padre assinalou que isso “não consiste apenas em 
tolerar algumas coisas molestas, mas é algo de mais amplo: uma resistência dinâmica e 
constante, capaz de superar qualquer desafio”.

“O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, pelo desprezo das pessoas, pelo desejo 
de se lamentar ou se vingar de alguma coisa. O ideal cristão, nomeadamente na família, 
é amor que apesar de tudo não desiste.”



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.

8 meses
 Convidar oficialmente os padrinhos, pajens e daminhas.
 Pesquisar e orçar empresas de turismo para a lua de mel.
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CHECKLIST



 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.
 Pesquisar imagens de buquês.
 Pesquisar, orçar e comprar o topo do bolo.
 Reservar a empresa escolhida para o Dia da Noiva.
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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.
 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.
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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.

E até hoje os trabalhos continua! 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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