Curso de Noivos está com inscrições abertas para nova turma
Inscrições devem ser feitas na secretaria paroquial até sábado (29), quando começa a
formação
Por Géssica Brandino

A equipe do Pré-matrimônio está com inscrições abertas até sábado (29) para a nova turma
do curso de noivos na Paróquia. A formação exigida para celebração do matrimônio tem
validade de um ano.
Devido às restrições da pandemia, podem participar apenas casais que pretendem realizar a
cerimônia na Paróquia. Como a formação é feita presencialmente, as turmas são reduzidas
e todos os protocolos respeitados, com uso de máscara, distanciamento e uso de álcool em
gel.
Os encontros serão realizados a partir de sábado (29), às 18h, na comunidade Matriz
Imaculado Coração de Maria, com cerca de três horas de duração.
O número de encontros também foi reduzido pela metade, com três reuniões. Apesar disso,
o conteúdo da formação foi mantido, informa o casal coordenador do pré-matrimônico, Inês
de Carvalho Melo e Paulo Donisete de Melo.
Os temas abordados são: oração; diálogo; harmonia conjugal; paternidade e maternidade; e
participação comunitária e dízimo. A formação é preparada pelos sete casais que integram a
equipe na Paróquia.
Da mesma forma que o curso, as celebrações de matrimônio durante a pandemia estão
sujeitas a restrições de convidados para assegurar o distanciamento, uso de máscara e álcool
em gel. Cumprimentos também devem ser evitados.
Apesar da procura reduzida neste período, a equipe seguirá com o calendário para novas
turmas. Serão abertas novas inscrições nos meses de julho, setembro e novembro.

Vale lembrar que a Igreja pede que todos os que buscam o matrimônio tenham o sacramento
do batismo e sejam solteiros ou viúvos.
O horário de atendimento na secretaria paroquial é de terça à sexta-feira, das 9h às 12h e
das 14h às 18h. E aos sábados 9h às 12h e das 14h às 16h30.

