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Após dois longos anos de pandemia, as celebrações de casamentos voltaram com 

força, movimentando as agendas das Igrejas e rotina das pastorais.  

Uma das exigências para quem deseja casar é realizar o curso de noivos, que na 

Paróquia Imaculado Coração de Maria tem duração de cinco encontros e validade de 

um ano.  

Quem já tem uma data em mente, pode procurar a secretaria paroquial para fazer a 

inscrição para a próxima turma, que começa no final de maio. Novos períodos de 

inscrição serão abertos nos meses de julho, setembro e novembro. 

Atenção: a recomendação é que toda a documentação do casamento, o que incluí o 

certificado de realização do curso, esteja pronta com antecedência de seis meses do 

grande dia. Logo, não deixe para a última hora.  

Mas, afinal de contas, para quê serve o curso? O intuito da formação, para além de 

preparar os casais para o momento do sim, é ajudá-los a viver o sacramento do 

matrimônio.  

Com diálogo e leituras bíblicas, os formadores da equipe de noivos, da Pastoral da 

Família, trabalham cinco temas que serão fundamentais para os casais católicos: a 

oração, diálogo, harmonia conjugal, paternidade responsável, e participação na 

comunidade e dízimo. 

Inês Carvalho de Melo, que coordena o trabalho da equipe ao lado do esposo, Paulo 

Donisete de Melo, afirma que o casamento é um passo muito sério e que a equipe busca 

transmitir um pouco da experiência de como é ser casado.  



Os encontros são realizados aos sábados, às 18h, e tem cerca de 1h15 de duração. 

Durante a pandemia, a procura diminuiu e alguns casais fizeram a formação de forma 

online.  

Com a vacinação, diminuição do número de mortes por Covid-19 e processo de 

reabertura, já não há limitação do número de convidados, mas, nas celebrações na 

Paróquia, é exigido que eles usem a máscara de proteção facial dentro das igrejas. A 

liberação do uso vale apenas para os noivos. 

Outro cuidado que segue é o uso de álcool em gel e higienização dos espaços. 

Outras regras para a cerimônia não mudaram: os noivos precisam ter pelo menos o 

sacramento do Batismo e da Eucaristia, caso queiram receber o sacramento na 

celebração e pagar uma taxa na secretaria paroquial.  

Também é possível escolher até seis casais de padrinhos por noivos, que não precisam 

ser católicos. Na seleção das músicas, a exigência é que seja uma letra romântica, mas 

não necessariamente litúrgica. 

Atualmente, cinco casais fazem parte da equipe de Noivos, ajudando na realização dos 

cursos e também nas cerimônias. No mês de maio, por exemplo, a coordenadora Inês 

adianta que todos os finais de semana terão casamentos e se você já casou e tem 

vontade de ajudar outros casais rumo ao sacramento, entre em contato com a equipe.  


