CARTÓRIO PAROQUIAL DE PARADA DE TODEIA, RECAREI E SOBREIRA

PROCESSO DE CASAMENTO CATÓLICO
Os nubentes devem ter em atenção os seguintes passos, prazos e/ou requisitos
necessários para a preparação e organização do respectivo processo de Casamento:

Encontros de Preparação para o Matrimónio
Após inscrição e agendamento da data do casamento no Cartório Paroquial, o(a)
noivo(a) receberá em sua casa o convite para os Encontros de Preparação para o
Matrimónio, com a respectiva data, hora e local. Por norma, os encontros realizam-se em
Recarei (Salão Paroquial) aos sábados à noite (21h).

Quatro meses antes do casamento:
• No caso de serem solteiros, os noivos devem dirigir-se a uma conservatória

de Registo Civil e pedir o Certificado para Casamento Católico. No caso de os
noivos serem casados civilmente, devem pedir uma certidão de casamento civil
(actualizada).
• No caso de algum dos noivos ser divorciado civilmente, deve juntar
certidão de nascimento (actualizada).
Nota: o processo de casamento católico só pode ser tratado pela paróquia de
residência oficial (conforme B.I. ou CC) de um dos noivos.

Um mês antes do casamento:
• Diálogo com os nubentes (a realizar no Cartório Paroquial).
• Entrega da fotocópia dos Cartões de Cidadão dos padrinhos de casamento.
(Deve ser acrescentada à mão a morada completa dos mesmos).

Véspera do casamento (hora a confirmar):
• Encontro com o Pároco para preparação da cerimónia e confissão dos
nubentes.
• Acerto das contas do processo de casamento católico.

Outras recomendações:

- No que concerne à animação coral da cerimónia religiosa, deve observar-se sempre que
os cânticos sejam litúrgicos. No caso de grupos não paroquiais, ou de grupos de fora das
nossas paróquias, deve entregar-se com antecedência, no Cartório Paroquial, o programa
(lista) de cânticos pretendido para aprovação.
- A escolha da leitura e da Oração Universal pode ser feita no Cartório Paroquial aquando
da realização do diálogo com os nubentes (um mês antes do casamento).
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