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DICAS DE IGREJAS 
 

Para os noivos é importante que se defina a igreja, providenciando os documentos 
necessários, pois caso não seja a paróquia do bairro de um dos noivos, há a necessidade 
de pedir a transferência. Os noivos já devem ter feito primeira comunhão e crisma. 
Alguns cuidados devem ser tomados na escolha da sua igreja. 

Quanto à data da cerimônia, deve-se atentar que algumas igrejas são concorridas, sem 
muitas datas disponíveis, então marque a data com no mínimo doze meses de 
antecedência; 

Quanto ao número de convidados, é preciso atentar ao tamanho do local, nem muito 
pequena, onde muitos convidados permanecerão em pé ou fora da igreja e nem muito 
grande, pois muitos bancos estarão vazios, dando a impressão de que poucos 
convidados foram ao casamento; 

Com todo carinho e cuidado, escolham o celebrante (padre ou pastor) para dar a 
benção do seu casamento, evitando, assim, uma cerimônia vazia e sem sentido; 
certifique-se de que os decoradores são cadastrados na igreja escolhida; 

Havendo outras noivas marcadas para o mesmo dia, há possibilidade de rateio da 
decoração; 

Verifique o espaço para os músicos (coral). 
 

Distância, Estacionamento e Segurança: 
O ideal é que a igreja escolhida fique próxima à casa dos noivos e do buffet ou salão 
onde acontecerá a festa. Deverá possuir estacionamento. Escolha dos fornecedores: há 
igrejas que não permitem escolha. Verifique se os profissionais são ou não de seu 
agrado. Caso não sejam, o melhor é mudar de igreja. 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Para a Cerimônia Religiosa Católica 

 Certidão de batismo atualizada dos noivos; 
 Cópia da carteira de identidade dos noivos e padrinhos (nome completo, 

profissão, endereço e estado civil dos mesmos); 
 Comprovante do curso de noivos; 
 Protocolo do processo civil. Para noivos menores de idade ou viúvos é 

necessário apresentar também autorização por escrito dos pais ou certidão de 
óbito do cônjuge falecido, respectivamente. 
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Observações: 
Noivos não pertencentes à paróquia aonde vão se casar devem pedir transferência para 
a paróquia da Igreja escolhida; mas podem dar entrada nos documentos da Igreja do 
bairro, onde um dos noivos mora e de preferência fazer ali o Curso de Noivos. 

Noivos não batizados precisam procurar a paróquia de seu bairro seis meses antes do 
casamento. Caso um dos noivos seja de outra religião, pode apresentar uma declaração 
no lugar da certidão. 

O Curso de Noivos da religião católica pode ser feito em qualquer Igreja ou Paróquia. 

Noivos residentes em cidades diferentes podem fazer o curso separadamente e 
apresentar comprovantes individuais. 

 


