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data do casamento

noiva

noivo

que se casarão na nossa Paróquia em

Este guia pertence a um casal muito especial:

,
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Caros noivos



Foto: Foca Foto e Vídeo

É com alegria que os acolhemos para se casarem em 
nossa igreja.

O Sacramento do Matrimônio os coloca perante Deus 
e perante o mundo como família, dedicando suas vidas a 
construir um lar cristão, pelo amor mútuo.

Por isso preparem-se, para que no momento em que 
estiverem perante o altar de Cristo seus corações estejam 
prontos para selar a união matrimonial e estabelecer o vínculo 
conjugal. Para levar a sério a liturgia do matrimônio, evitem 
aqueles costumes atuais de portar mensagens nos cortejos 
que banalizam e até ridicularizam um momento tão sagrado.

Acolham este guia que traz informações importantes 
sobre a nossa igreja, nossas pastorais e todos os passos 
necessários para a realização do matrimônio.

Pe. Valeriano dos Santos Costa – Pároco

GUIA 2019 5
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Paróquia Imaculado Coração  
de Maria | Capela da PUC

Foto: Foca Foto e Vídeo

Rua Monte Alegre, 948 - Perdizes
05014-001 - São Paulo
www.capelapuc.org.br

Sacerdotes
Pároco: Pe. Valeriano dos Santos Costa

Atendimento para casamento
Terça a sábado – das 14h às 18h

Tratar com:
Thereza – icmpuc@gmail.com
Fones: (11) 3872-1355 

Para curso de noivos, falar com Thereza. 
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Secretaria paroquial
Batizados:
Thereza – batcapelapuc@gmail.com
Fone: (11) 3873-6430

Curso de Batismo e Missas:
Fone: (11) 3862-2498

Informações gerais
A igreja tem capacidade para acomodar até 200 pessoas sentadas, 
dispõe de amplificação adequada , ar-condicionado e gerador.

Horários para as celebrações de casamento:
 Sexta-feira: 19h, 20h e 21h.
 Sábado: 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30. 
  Aos domingos e em festividades religiosas não são realizados ca-

samentos.
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Conheça Nossa Igreja

O conjunto arquitetônico, que compreende o prédio mais antigo 
da Universidade Católica e a capela, data de 1920. Inicialmente, a 
construção servia como mosteiro das monjas Carmelitas Descalças 
ou Teresianas, que vieram transferidas do antigo Recolhimento Santa 
Teresa, do século 17.

Em 1948, o mosteiro de Santa Teresa foi transferido para a Aveni-
da Jabaquara e o prédio de Perdizes passou a sediar a Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo. A então capela do mosteiro passou 
a ser conhecida como Capela da PUC.
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A Capela da PUC sedia tanto a paróquia universitária, que atende 
a todos os universitários da Arquidiocese de São Paulo, quanto a 
paróquia territorial, abrangendo a vizinhança das quadras em volta. 
O projeto arquitetônico é de autoria do engenheiro Alexandre Albu-
querque e, por seu significado histórico e artístico, o conjunto, que 
inclui também o Teatro da Universidade Católica (Tuca), foi tombado 
pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Ar-
tístico e Turístico (CONDEPHAAT), em 2002.

Em estilo colonial, a capela reproduz a antiga capela do Recolhi-
mento Santa Teresa. Conserva em seu interior pinturas e azulejos 
do tempo das Carmelitas, evocando fatos e aspectos da figura de 
Santa Teresa de Ávila (1515-1582), doutora da Igreja, cuja festa é no 
dia 15 de outubro.
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As pinturas que decoram a capela são de Pedro Corona e os azu-
lejos, de P. C. Rossi. No altar-mor estão a imagem da padroeira da 
PUC, o Imaculado Coração de Maria e Sede da Sabedoria, obra do 
artista catalão José Tudón Pueyo e R. Pericay. 

Ao seu lado, dois doutores da Igreja: à esquerda São Tomás de 
Aquino, o Doutor Angélico, padroeiro das escolas católicas e funda-
dor da universidade já no século 17 e, à direita, Santa Terezinha do 
Menino Jesus, Doutora da Ciência do Amor. O altar lateral esquerdo 
é dedicado ao Coração de Jesus e o da direita, a São José.

A coisa mais linda em nossa comunidade cristã é o desejo de 
abraçar todas as pessoas que precisam de nossa ajuda. Assim, com 
o trabalho de alguns e a colaboração de todos, surgiram as inicia-
tivas sociais. Quem nos dá esta coragem é a experiência de sermos 
amados como o Senhor Jesus nos comunica na vida da Igreja.
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Iniciativas sociais da Paróquia 
Imaculado Coração de Maria

A experiência de sermos muito amados nos lança na aventura 
de amar.

Com a ajuda dos moradores e dos que participam da vida da co-
munidade paroquial, mantemos algumas iniciativas sociais: o Centro 
de Solidariedade, que atende pessoas carentes; o grupo de Serviço 
Social, que arrecada alimentos e materiais de higiene e limpeza e 
distribui para obras sociais; e a Obra Social.

Apaixonados por Cristo e, com Ele, apaixonados pelos homens, 
sobretudo crianças e jovens.

A Obra Social Associação da Paróquia Imaculado Coração de Ma-
ria (APROCIMA) é a nossa iniciativa de maior peso.

A unidade 1, localizada em Per-
dizes, mantém o Núcleo SócioEdu-
cativo para Crianças e Adolescentes 
onde, por meio de um convênio 
com o Governo do Estado de São 
Paulo, atende aproximadamente 
300 crianças.
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Nas unidades 2 e 3, localiza-
das próximas a Pirituba (Km 20 
da Rodovia Anhanguera), nos 
bairros Sol Nascente e Morada 
do Sol, temos duas creches para 
crianças de zero a quatro anos. 
Cerca de 200 crianças (em cada 
unidade) também são atendidas 
com a ajuda de um convênio 
com o Governo do Estado de 
São Paulo. 

Outras Atividades
A ação que os noivos devem 

tomar é marcar na igreja esco-
lhida a data e o horário do casa-
mento. Para este agendamento, 
é necessário que os noivos pro-
curem a secretaria da paróquia.  
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Orientações para o  
processo de matrimônio

1. Reserva

No ato da reserva, é preciso marcar uma entrevista com um dos 
padres da paróquia e efetuar o pagamento da taxa em vigor. Esta 
taxa cobre os custos de manutenção da igreja, o ar-condicionado, a 
sonorização e a iluminação.

O cancelamento da reserva deve ocorrer na presença de um dos 
noivos. O pedido deverá ser feito por escrito e assinado. A taxa será 
devolvida caso o mesmo dia e horário seja preenchido por outro 
casal.

Os noivos podem se casar na paróquia que escolherem, mas o 
processo deverá ser aberto na paróquia de um dos requerentes, ou 
seja, a mais próxima da residência do noivo ou da noiva. 

2. Abertura do Processo 

Se um dos noivos for estudante de uma universidade localizada 
na Arquidiocese de São Paulo, o processo poderá ser aberto na pa-
róquia da PUC, por ser uma paróquia universitária. 

Para abrir o processo na igreja, é fundamental apresentar os do-
cumentos solicitados com, pelo menos, 90 dias de antecedência. 
Confira no item 4 a documentação necessária para abrir o processo 
de habilitação.
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3. Curso de Noivos

O atestado de participação no curso de noivos é um documento 
necessário para abrir o processo de casamento. 

Sugerimos que os noivos participem o quanto antes do curso de 
preparação para o casamento promovido na paróquia onde irão se 
casar. Este curso, intensivo e qualificado, ajuda na compreensão do 
fato de que o casamento é, antes de tudo, um chamado de Deus para 
o homem e para a mulher, e não apenas uma convenção social. 

A recomendação é que o casamento e o curso de preparação 
aconteçam na mesma igreja. Para se inscrever, entre em contato 
com Thereza pelo telefone (11) 3873-6430 ou preencha a ficha de 
inscrição no site da paróquia: www.capelapuc.org.br

4. Documentação

 Fotocópia simples da carteira de identidade

 Certidão de batismo atualizada (nos últimos seis meses)

 Comprovante de participação no curso de noivos

 Autorização dos pais para menores de 18 anos

 Comprovante de residência

Para universitários, comprovante de inscrição em curso universi-
tário no território da Arquidiocese de São Paulo e cópia da cartei-
rinha.

Testemunhas: são necessárias duas testemunhas (padrinhos) para o 
casamento. Para fazer a inscrição das testemunhas, deve-se apresen-
tar os seguintes dados: nome, nacionalidade, estado civil, profissão, 
local e data de nascimento, endereço completo e fotocópia da car-
teira de identidade.
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5. Casamento civil

Não é possível celebrar o casamento religioso sem que haja o civil. 
Para o caso de casamento religioso com efeito civil, informe-se na 
secretaria da paróquia.

6. Celebrante 

É possível convidar um padre amigo para a celebração do ma-
trimônio. Nesse caso, é preciso entregar na secretaria da igreja, 
onde será realizada a celebração, o nome completo do sacerdote, 
sua paróquia, telefone e fotocópia da carteira de identificação sa-
cerdotal.
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Orientações para a celebração  
da cerimônia nupcial

1. Pontualidade

  O noivo e os padrinhos deverão chegar 20 minutos antes da hora 
marcada e dirigir-se à Casa Paroquial

  A cerimônia sacramental terá uma hora de duração. É necessário 
que os noivos sejam pontuais para evitar complicações e vivenciar 
tranquilamente a cerimônia

  A cerimônia não será atrasada pela falta de algum padrinho ou pa-
rente e terá início exatamente na hora marcada. Atrasos da noiva 
implicam no encurtamento da celebração. Salvo o essencial

  Deve-se informar no convite horário com 15 minutos de antece-
dência ao que foi acertado na igreja

  Pelo limite de espaço no presbitério da capela, é permitido o número 
de três casais de padrinhos para cada lado, além dos pais dos noivos

  Durante a cerimônia, os cumprimentos à noiva e ao noivo ocorre-
rão no mesmo momento, simultaneamente

2. Cortejo

  A cerimônia poderá ter até três entradas solenes (cortejos), (caso 
haja necessidade de acréscimo de cortejos, contatar equipe de ce-
rimonial da paróquia).

  Não será permitido soltar foguetes, jogar arroz ou qualquer tipo de 
enfeite nas áreas internas e externas da paróquia.

  Não será permitido o retorno á igreja para fotos após o fim da 
celebração
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  Cortejo de entrada:

Os padrinhos do noivo e da noiva entram no cortejo intercalados. Logo atrás, 
o pai do noivo com a mãe da noiva, já que seus respectivos esposos acompa-
nham os filhos neste momento. Em seguida, o noivo entra acompanhado de sua 
mãe. A noiva, acompanhada por seu pai, entra em um momento especial com 
o pajem e a dama de honra. O pajem e a dama de honra também podem entrar 
na cerimônia somente no momento da benção das alianças.
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Padrinhos 
da noiva

Mãe da 
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Padrinhos 
do noivo

Padrinhos 
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Padrinhos
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Pai do noivo
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do noivo

Padrinhos
da noiva
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Daminha
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  No altar:

Quando a noiva entra, seu pai a confia ao futuro marido e sobe ao altar 
para acompanhar a esposa, a mãe da noiva. Os noivos sobem e ocupam o seu 
lugar, no centro do altar. A noiva fica à esquerda do noivo. Os pais do noivo 
ficam na lateral esquerda do sacerdote, assim como os padrinhos do noivo. A 
mãe da noiva aguarda seu esposo na lateral direita do padre, juntamente com 
os padrinhos da noiva. 
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  Cortejo de saída:

Os pais do noivo, pais da noiva, padrinhos do noivo e padrinhos da noiva 
saem intercalados, seguidos por dama e pajem e por fim, os noivos saem.

Daminha

Padrinhos
da noiva

Pajem

Padrinhos 
do noivo

Padrinhos
da noiva

Pais da noiva

Noiva

Padrinhos 
do noivo

Pais do noivo
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3. Cerimonial

  A igreja possui uma equipe exclusiva, preparada para organi-
zar a cerimônia do casamento. Somente essa equipe pode 
atuar na paróquia. A responsável é a Edna da PUC. Contato:  
(11) 3637-3091 ou (11) 94714-4240.

4. Profissionais

  Os nomes dos profissionais escolhidos devem ser comunicados, 
logo que forem contratados, à secretaria paroquial para que não 
haja impedimentos que atrapalhem a cerimônia

  A paróquia aconselha que os noivos consultem os trabalhos dos 
fornecedores indicados neste Guia.

  Cabe aos interessados verificar a qualidade dos serviços pres-
tados, e, se possível, acompanhar alguma cerimônia em que o 
fornecedor atue

  A paróquia não tem responsabilidade civil, jurídica e trabalhista 
pelos contratos assinados com os profissionais

  Quando há mais de um casamento no dia, as noivas devem es-
colher juntas a decoração e dividir as despesas entre si

5. Decoração

  O entendimento entre as noivas pode começar quando estive-
rem preenchidos 2/3 (dois terços) dos horários do dia ou três 
meses antes do casamento

  Se não for possível um acordo, a igreja considera cancelada 
qualquer decoração
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Foto: Foca Foto e Vídeo

6. Coral, orquestra e seleção de músicas

  Para realçar a dignidade da celebração do Sacramento do Matri-
mônio, ao início do ato litúrgico, serão executadas apenas músicas 
eruditas e/ou sacras que contribuem para a solenidade e reflexão 
que o momento exige

  A sala de espera tem por finalidade propiciar aos convidados um 
ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, convidativo à elevação da 
mente e do espírito a Deus, por meio da oração

  Após o ato litúrgico do Sacramento do Matrimônio, nos cumpri-
mentos e no cortejo de saída dos noivos e padrinhos, pode-se tocar 
outros tipos de música cuja letra seja adequada

  Instrumentos e vozes, sejam estes corais ou solistas, devem ser em-
pregados sem a amplificação de microfones, para se preservar a 
adequada harmonia e beleza das obras executadas

  Se houver a comunhão para os noivos, deverá ser executado um 
canto adequado, como “Panis Angelicus“ ou algum outro igual-
mente belo e também, relacionado à Santíssima Eucaristia
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Importante

Foto: Foca Foto e Vídeo

  Conforme citado anteriormente, havendo atraso da noiva, a ceri-
mônia será abreviada para evitar atrasos nos casamentos seguin-
tes. Desse modo, alguma música poderá ser omitida ou encurtada. 
Os profissionais contratados, cientes das normas habituais, devem 
manter os noivos informados disto para que seja possível garantir a 
pontualidade e a tranquilidade da celebração.

  Para os noivos que não residem na região da paróquia da PUC ou 
que não são universitários, é preciso efetuar o processo de transfe-
rência de sua paróquia de origem. Cuidado! Este documento deve 
ser entregue na secretaria da paróquia da PUC em até 30 dias antes 
do casamento.



Assessoria



Um momento tão aguardado como o casamento merece 
ser tratado com toda a atenção. Por isso, é fundamental 

contar com profissionais comprometidos e experientes para aju-
dar o casal a fazer seus sonhos se tornarem realidade. 

O apoio da assessoria de casamento está presente em cada de-
talhe, para que tudo aconteça conforme o planejado, seguindo 
o desejo e o perfil dos noivos. Ter uma assessoria dedicada a 
fazer com que as atividades aconteçam da maneira certa, torna 
o momento ainda mais agradável e inesquecível.

Entre as tarefas comuns da assessoria de casamentos estão o 
acompanhamento dos preparativos, a coordenação das ativida-
des, a elaboração do cronograma e toda a estrutura para evitar 
imprevistos.

Você sabia?
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciaram-se os casamentos americanos 
realizados em locais públicos. Antes disso, as festas eram reuniões pequenas e 
particulares. Em 1981, o mundo parou para assistir ao casamento do príncipe 
Charles com a Lady Diana. O evento deu início ao frenesi moderno de grandes 
casamentos. Para dar conta da organização de uma festa grandiosa surgiu, na-
turalmente, nos Estados Unidos, o trabalho da chamada weddingplanner, que 
representa o braço direito da noiva na organização do casamento.
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O talento e a eficiência sempre estiveram presentes no trabalho 
de Edna Pardinho. Sua formação em Comunicação e Filosofia, 
pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), deu-lhe o suporte 
necessário para desenvolver suas funções com dedicação e pro-
fissionalismo. Edna começou a organizar casamentos em 2001 
e assumiu a coordenação de casamentos da Capela da PUC/SP. 
Em 2011, partiu para um desafio ainda maior e abriu sua própria 
empresa. Hoje, além de coordenar o Guia de Noivos da PUC, 
atua como assessora de casamentos nas melhores igrejas de São 
Paulo e organiza cerimônias até fora do Brasil.

Edna Pardinho Assessoria  

em Eventos e Cerimonial
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Altar



Você sabia?
Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia de casamento é a entrada 
da noiva na igreja. A música mais escolhida pelos noivos para este momento é a 
marcha nupcial. No Brasil, a marcha mais tocada é Sonho de uma noite de verão, 
composta por Felix Mendelssohn, que se tornou mundialmente popular após ser 
escolhida como tema do casamento da rainha Vitória, do Reino Unido, com o 
príncipe Frederico Albert, em 1840. Outra marcha nupcial muito executada no 
país é Lohengrin, de Richard Wagner.

A música tem o poder de tocar a alma e transmitir signi-
ficado e sentimento. Em uma cerimônia de casamento, 

ela deve favorecer a contemplação do sacramento. 

Há repertórios específicos para casamentos, que podem ser 
sugeridos pelos profissionais cadastrados neste guia, pois es-
tes contam com experiência e conhecimento adequados para 
o evento religioso. No entanto, o toque pessoal dos noivos é 
sempre bem-vindo.

A escolha das músicas certas evidenciará o momento especial 
e sagrado para os noivos e seus convidados. E esta é principal 
função das músicas nas cerimônias religiosas.



CAPELA DA PUC3030



ALTAR 3131



CAPELA DA PUC3232



ALTAR 3333
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ALTAR 3535



CAPELA DA PUC3636



ALTAR 3737

Fazemos a trilha sonora do seu sonho.

Entre em contato agora mesmo!
Tel: (11) 25747390  -  Cel: (11) 979503335

www.coralliria.com.br
https://www.facebook.com/liriacoral/
@coralliria

anuncio meia pagina.indd   1 28/12/2018   18:30
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Héctor Pace

Coral e Orquestra

Tels.: (11) 5052- 0886
(11) 99990-4538

www.coralhectorpace.com.br
hectorpace@terra.com.br



ALTAR 3939

Musiccata – Coral e Orquestra
Rua Groenlândia, 848 - Jd. América - SP/SP

Cel: (11) 99640-8858 / (11) 3455-7931
Email: contato@musiccata.com.br

Instagram: @musiccata



Decoração



A decoração transmite aos convidados o amor dos noivos 
e a beleza do momento. É importante verificar se será 

realizada mais de uma cerimônia no mesmo dia, assim, os casais 
podem escolher a decoração juntos. 

As flores são elementos essenciais para a decoração do casa-
mento, tanto na festa quanto na igreja. Todos os detalhes que 
envolvem a confecção dos arranjos de flores, inclusive o buquê 
da noiva, são pensados pelos decoradores, profissionais indis-
pensáveis para que a harmonia e a beleza do ambiente sejam 
preservadas e ressaltadas.

Você sabia?
Na hora de escolher as flores, é importante estar atento ao significado e as sen-
sações que elas transmitem, assim, você pode dar um toque mais personalizado e 
único ao seu casamento. Exemplos:

Tulipa: elegância, sensibilidade e 
amor duradouro
Orquídea: sensualidade
Rosa: amor 

Cravo: fertilidade
Camélia: beleza
Copo de Leite: pureza 
Gérbera: alegria e sensibilidade
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DECORAÇÃO 4343



CAPELA DA PUC4444



DECORAÇÃO 4545



CAPELA DA PUC4646

(11)3835 3454 | (11) 3837 9918
www.tuttiflora.com.br
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CAPELA DA PUC4848

www.lainaflores.com.br
Tel.: (11) 3637-6847 •  

2538-6096 • 98349-3969
Instagram: @lainaflores.decor

 Rua Verbo Divino, 138, Chácara Santo Antônio

Laine Flores 
Decoração e Ambientação de Eventos

Wilson e Regina 
Decorações

Instagram Wilson _Regina Decorações 
Facebook Wilson e Regina Decorações 

99242-5172 / 99484-8494
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Espaço
e Buffet



Um momento tão especial na vida de um casal e de todos 
os que torcem pela sua felicidade merece ser comemo-

rado em grande estilo!

Tudo o que é servido no casamento, desde bebidas até a comi-
da e os doces, deve expressar o carinho que os noivos têm em 
compartilhar esse momento com seus convidados. 

Seja em espaço fechado ou ao ar livre, a escolha do local deve 
ser muito bem pensada, de acordo com os gostos do casal. 
A festa deve acontecer em um ambiente adequado, preparado 
com antecedência para garantir bons momentos e lembranças. 

Neste guia você encontrará algumas sugestões de espaços e 
buffets. Pesquise sobre as vantagens e desvantagens dos dife-
rentes locais e serviços, e sempre procure um profissional para 
tirar suas dúvidas.

Você sabia?
Acredita-se que a tradição do bolo de casamento tem origem na Roma Antiga, 
quando os romanos, que tinham conhecimento sobre técnicas de fermentação, 
produziam um misto de bolo e pão recheado com frutas secas, mel, nozes e espe-
ciarias. Este produto era partido sobre a cabeça dos noivos e quanto mais farelos 
caíssem sobre ambos, mais prosperidade e fertilidade teriam. 
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Foto e
Vídeo



O s registros do casamento são importantes para capturar 
os instantes mais preciosos do dia da união, eles imorta-

lizam as emoções e são o reflexo da felicidade do casal. Escolher 
bons profissionais de fotografia e vídeo é essencial para que ne-
nhum momento importante seja perdido e que o amor do casal 
e o carinho dos convidados possam ser capturados através das 
lentes. 

Para escolher esses profissionais, os noivos devem ver os ma-
teriais já produzidos por eles, verificar a qualidade técnica e a 
sensibilidade do olhar para a cerimônia e a festa. 

Atualmente, existem diversos tipos de serviços, desde o que 
acompanha a noiva durante toda sua preparação até os que 
produzem imagens em 3D. Conforme o espaço, a decoração e o 
roteiro do evento, é possível combinar os pontos de foto, poses 
com padrinhos e familiares e, ainda, o que o casal considerar 
mais importante de ser registrado.

Você sabia?
O serviço de foto e vídeo para casamento originou-se no século 19. Um dos pri-
meiros casais a posar para a câmera fotográfica foi a rainha Vitória e o príncipe 
Albert, por volta de 1840. Depois disso, os recém-casados   começaram a contratar 
fotógrafos para registrá-los em seus trajes de casamentos, antes ou depois da 
festa. Devido às restrições da tecnológicas da época, os casais tinham que se diri-
gir ao estúdio do fotógrafo para produzir as fotos. Atualmente é possível realizar 
fotos em lugares abertos e no próprio local do casamento.
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JARDINS
TEL: (11) 3062 1633 | 3063 5178

RUA ESTADOS UNIDOS, 2196 - JARDINS - SÃO PAULO - SP

MOOCA
TEL: (11) 2081 1700 | 2796 5653             

RUA CUIABÁ, 345 - MOOCA - SÃO PAULO - SP

@RICARDOHARAFOTOGRAFIA CONTATO@RICARDOHARA.COM.BR(11) 94109 6936WWW.RICARDOHARA.COM.BR
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Avenida dos Carinás, 404 - Moema
Telefone: (11) 2539-1325 
www.produtora7.com.br 

Tels: (11) 9.9626-5538/5084-3505
contato@multimagemfv.com.br

www.multimagemfv.com.br

Endereço Unidade I
Rua Itapicuru, 369 - Perdizes - SP 

Endereço Unidade II
Rua Coronel Oscar Porto, 736  

cj 31b - Paraíso SP

 Rua Cel. Oscar Porto, 736
98874 8028 • 97423 2332 • 5939 5426

Site: www.terezabento.com.br   
Email: atendimento@terezabento.com.br
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Av. Francisco Matarazzo, 1752 - Conj. 320 - Água Branca 
Telefone: (11) 3871-2139 | (11) 9 8388-9947 

www.studiokarinna.com.br

www.leandromega.com
Instagram: @leandromega_filmes

Telefone: 11 95708-6690

LEANDRO MEGA
FILMES



Noiva  
e Carro 



A lém da cerimônia, muitas mulheres esperam ansiosa-
mente pelo Dia da Noiva. Para que este momento seja 

de relaxamento é importante escolher um ambiente em sintonia 
com seus gostos e expectativas. Confira alguns locais capazes 
de realizar este sonho com competência.

E após este momento de relaxamento, o ideal é que a sensação 
de bem-estar acompanhe a noiva a caminho da igreja. Glamour, 
conforto e segurança são qualidades desejáveis no trajeto. Ve-
ículos diferenciados, conduzidos por profissionais capacitados, 
vão garantir a tranquilidade desejada. Veja esses serviços em 
nosso guia.   

Em um matrimônio, a música não marca presença apenas na 
cerimônia religiosa. Ela é capaz de multiplicar as lembranças 
marcantes após o matrimônio. DJs, sets personalizados e ilu-
minação são opções para abrilhantar a festa. Confira as opções 
nesta seção.

Você sabia?
Antigamente, o vestido da noiva poderia ser de qualquer cor, inclusive de tons 
escuros. Há muitas histórias sobre quem iniciou a tradição do vestido branco. Afir-
mam que foi a rainha Mary Stuart, da Escócia, no século 16, como homenagem à 
família de sua mãe, que tinha o branco no brasão. Outros dizem que foi a italiana 
Maria de Médici, no século 17, que espantou a sociedade por não aderir ao colo-
rido na roupa. Michelangelo atribuiu a escolha do branco à pureza da moça, que 
tinha apenas 14 anos. Há ainda quem atribua à rainha Vitória, da Inglaterra, no 
século 19, uma das primeiras nobres a se casar por amor.
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Terços
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Checklist

1. Processo Matrimonial
  Data do casamento: 

  Documento civil (60 dias antes do casamento)

  Entrada no processo matrimonial (60 dias antes do casamento)

  Contratar cerimonial

2. Convidados
  Lista de convidados (número total de convidados)

  Padrinhos

  Madrinhas

  Convites

  Entrega dos convites (60 dias antes do casamento)

3. Igreja
  Decoração (contatar as outras noivas para ver a decoração em conjunto)

  Foto e vídeo

  Estacionamento e valet

  Seguranças

 

4. Festa
  Buffet

  Música

  Decoração (projeto, flores, iluminação, telão, palco/pista)

  Lembrancinhas

  Estacionamento e valet

  Seguranças

  Doces

   Bolo     Docinhos

   Noivinhos    Bem-casados



CHECKLIST 8383

5. Locação de carro
   Aluguel

6. Lista de presentes
   Seleção de presentes

   Escolha das lojas

7. Trajes de dama e pajem
   Roupas   

   Acessórios

8. Noiva
   Vestido

   Grinalda

   Sapatos

   Joias e acessórios

   Buquê

   Dia da noiva 

9. Noivo
   Traje

   Traje dos padrinhos

   Noite de núpcias

10. Alianças
   Escolha

11. Viagem de lua de mel
   Destino
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Assessoria

Edna Pardinho
Tel.: (11) 3637-3091 | (11) 94714-4240

edna.pardinho@hotmail.com | www.ednaeventos.com.br

   
Altar

Adágio
Tel.: (11) 2977-3242 | www.coraladagio.com

Allegro Coral & Orquestra
Tel.: (11) 5055-8808

contato@allegrocoral.com.br | www.allegrocoral.com.br

Baccarelli Elizete Costa Orquestra & Coral
Telefones: (11) 3884-0181 | (11) 5575-2134 | (11) 9 8962-1388

contato@baccarelli.com.br | www.baccarellielizetecosta.com.br

Belcantus Coral e Orquestra
Tel.: (11) 2638-1103 | (11) 9 8451-4882 | bellcantus@gmail.com

www. belcantus.com.br

Bevilacqua Coral e Orquestra
Tel.: (11) 3816-4768

renato@coralbevilacqua.com.br | www.coralbevilacqua.com.br

Índice de profissionais
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Bonacelli Coral e Orquestra
Tel.: (11) 3796-8779 | (11) 9 6995-6396 | (11) 9 6129-8253

contato@2broeventos.com.br | www.bonacelli.com.br

Carla Coral e Orquestra
Tel.: (11) 5686-2085 | (11) 9 9978-0353

carlacoral@carlacoral.com.br  

Coral & Orquestra ND
Tel.: (11) 2741-9208 | (11) 9 8402-1899

contato@coraleorquestrand.com.br | www.coraleorquestrand.com.br  

Coral e Orquestra Sognatori Per Caso
Tel.: (11) 2673-7827 | (11) 9 9681-1213

contato@sognatoripercaso.com.br | www.sognatoripercaso.com.br  

Coral Tanus
Tel.: (11) 5051-2017 | (11) 9 5021-5300

coraltanus@coraltanus.com.br | www.coraltanus.com.br

Del Chiaro Coral e Orquestra
Tel.: (11) 0800 702 8020 | contato@ coraldelchiaro.com.br

www.coraldelchiaro.com.br

D’Brothers Cerimonial
Tel.: (11) 3733-4428 | (11) 9 6207-4117 

dbrothers@dbrothers.com.br | www.dbrothers.com.br

Gênesis Coral & Orquestra
Tel.: (11) 3667-9173 | (11) 9 9124-4061

www.genesiscoraleorquestra.com.br
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Héctor Pace Coral e Orquestra
Tel.: (11) 5052-0886 | (11) 9 9990-4538

hectorpace@terra.com.br | www.coralhectorpace.com.br

Líria Orquestra & Coral
Tel.: (11) 2574-7390 | (11) 9 7950-3335

www.coralliria.com.br

Magnificat Coral e Orquestra
Tel.: (11) 3673-5890 | www.coralmagnificat.com.br

Mater Dei Coral e Orquestra
Tel.: (11) 2206-0433 | (11) 9 7357-0548

contato@coralmaterdei.com.br | www.coralmaterdei.com.br

Menegato Coral & Orquestra
Tel.: (11) 9 9296-1982 | fabiomenegato@gmail.com

www.menegato.com.br

Mesquita’s Produções, Coral e Orquestra
Tel.: (11) 2338-0197 |  (11) 9 9819-2309

mesquitasproducoes@gmail.com | marcellomesquita01@gmail.com

www.mesquitasproducoes.com.br

Mozart Coral e Orquestra
Tel: (11) 2295-8105 | (11) 2295-0519

comercial@coralmozart.com.br | www.coralmozart.com.br

Musiccata Coral e Orquestra
Tel: (11) 3455-7931 | (11) 9 9640-8858

contato@musiccata.com.br | www.musiccata.com.br
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Músicos À La Carte
Tel: (11) 9 9707-6600 | contato@musicosalacarte.com.br

www.musicosalacarte.com.br

Rapsodia Coral & Orquestra
Tel.: (11) 3663-3900 | (11) 3666-9689

contato@coralrapsodia.com.br | www.coralrapsodia.com.br 

Ricciere Coral e Orquestra
Tel.: (11) 9 8862-4988 | contato@coralricciere.com.br

www.coralricciere.com.br

Schneider Grupe
Tel.: (11) 9 7484-4321

www.schneidergrupe.com.br

Toccata Coral e Orquestra
Tel.: (11) 3023-4292 | www.toccata.com.br

Vivacci Coral & Orquestra
Tel.: (11) 2738-0928 | (11) 9 8773-5566

grupovivacci@grupovivacci.com.br | www.grupovivacci.com.br 

Vivart Coral, Orquestra e DJs
Tel.: (11) 2092-4163 | (11) 9 8122-9060 | (11) 9 4726-2324

www.coralvivart.com.br 

Vitta Coral e Orquestra
Tel.: (11) 99624-4644 | (11) 9 7205-3015

contato@vitta.art.br |  www.vitta.art.br 
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Decoração

ASP Decorações
Tel.: (11) 4112-3232 | (11) 9 4031-1917 | (11) 9 4707-3560

aspdecoracoes@gmail.com | www.aspdecoracoes.com.br

Ágappe Decorações
Tel.: (11) 3476-4091 | www.agappedecor.com.br

Aurea Guimarães 
Tel.: (11) 3085-0237 | (11) 9 7100-1716 | (11) 9 9906-2141

aurea_abe@uol.com.br | www.aureaguimaraes.com.br

Biana Melo 
Tel.: (11) 2924-0531 | (11) 2924-0532 | (11) 9 5577-2214

atendimento@bianamelodecor.com.br

www.bianamelodecor.com.br

CR Decorações
Tel.: (11) 3641-1104 | (11) 3641-7988 | www.crdecoracoes.com.br

Cris Barbosa 
Tel.: (11) 3862-0005 | (11) 9 8462-0304

crisbarbosa@crisbarbosa.com.br | www.crisbarbosa.com.br

Kenzo Decorações
Tel.: (11) 2601-9454 | www.kenzodecoracoes.com.br

Laina Flores Decoração e Ambientação de Eventos
Tel.: (11) 3637-6847 – 2538-6096 – 9 8349-3969

www.lainaflores.com.br | Instagram: @lainaflores.decor
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Luz e Arte Eventos Personalizados
Tel.: (11) 3796-0883

contato@luzearteeventos.com.br | www.luzearteeventos.com.br 

Robson Fernandes Decorações
Tel.: (11) 2973-3313 | contato@robsonfernandesdecoracoes.com.br

www.robsonfernandesdecoracoes.com.br

Rose Eventos
Tel.: (11) 3714-4665 | (11) 9 9285-4007

atendimento@roseeventos.com.br

Rubens Decorações
Tel.: (11) 3815-3888 | www.rubensdecoracoes.com.br

Sublime Flores
Tel.: (11)4563-5221 |  (11) 9 8151-3491

contato@sublimeflores.com.br | www.sublimeflores.com.br

Top Decora
Tel.: (11) 3662-3742 | (11) 9 6523-6720

www.topdecora.com.br

Tutti Flora
Tel.: (11) 3835-3454 | (11) 3837-9918 | www.tuttiflora.com.br

Wilson e Regina Decorações
Tel.: (11) 99242-5172 |  (11) 9 9484-8494
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Espaço e Buffet

Buffet Coliseu
Tel.: (11) 3875-7377 | (11) 3875-6340 | www.buffetcoliseu.com.br

Buffet Finesse
Tel.: (11) 3862-4363 | (11) 3873-0864 | www.buffetfinesse.com.br

Buffet Giardini
Tel.: (11) 3078-0836 | www.buffetgiardini.com.br

Buffet Morenos
Tel.: (11) 3803-7800

www.gastronomiamorenos.com.br | www.buffetmorenos.com.br

Don Carlini Gastronomia
Tel.: (11) 3801-3750

Espaço Exitos
Tel.: (11) 3666-3648 | (11) 9 9611-9165 | (11) 98277-1111

contato@espacoexitos.com.br | www.espacoexitos.com.br

InterContinental
Tel.: (11) 3179-2615 | (11) 3179-2622

eventos.icsp@ihg.com

Renaissance São Paulo Hotel
Tel.: (11) 3069-2233 | www.renaissancesaopaulo.com.br

Villa Bisutti
Tel.: (11) 3040-5290 | www.villabisutti.com.br
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Foto e Vídeo

Artistic Photo
Tel.: (11) 5083-1522 | (11) 9 9103-9343

contato@artisticphoto.com.br | www.artisticphoto.com.br

Carlos Paszko – Fotografia e Filme
Tel.: (11) 3539-1313 | (11) 9 9363-5424

carlos@carlospaszko.com.br | www.carlospaszko.com.br

Celso Vick Fotografias
Tel.: (11) 2062-5331 | (11) 2062-5479

www.celsovick.com.br

Cine Foto Blog.com
Tel.: (11) 9 4968-0000 | 9 8222-6975

falecom@cinefotoblog.com | www.cinefotoblog.com 

Click da Foto 
Tel.: (11) 4169-5966 | www.clickdafoto.com.br

Foca Foto e Video
Tel.: (11) 5092-4480 | www.focafotoevideo.com

Foto Azul
Tel.: (11) 3093-3131 | (11) 9 8389-0491 

fotoazul@fotoazul.com.br | www.fotoazul.com.br

Hope Produções
Tel.: (11) 9 6606-9757

www.hopeproducoes.com.br
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J. Ohanes Foto e Filmagem
Tel.: (11) 55084-1222 | (11) 9 9762-2289

JR Studios e Felipe Rezende
Tel.: (11) 5095-6599

www.jrstudios.com.br | www.feliperezende.com.br

Lázaro Galvão &Tereza Bento Fotografia e Filme
Tel.: (11) 5939 5426 | (11) 9 8874- 8028 | (11) 9 7423 2332

atendimento@terezabento.com.br | www.terezabento.com.br

LD2 Films
Tel.: (11) 9 8254-9994 | (11) 9 4032-6958

contato@ld2films.com.br | www.ld2films.com.br

Leandro Mega Filmes
Tel.: (11) 9 5708-6690

leandromega.contato@gmail.com

www.leandromega.com

Manuk Foto & Vídeo
Tel.: (11) 5051-1604 | (11) 9 9815-7998

manuk@manuk.com.br | www.manuk.com.br

Marcos Pecorari
Tel.: (11) 3744-4624 | (11) 9 8332-4766 | (11) 9 9421-7409 

marcos@marcospecorari.com.br | www.marcospecorari.com.br

MMS Fotografia
Tel.: (11) 9 3045-5617 | (11) 9 7562-2435 

comercial@mmsfotografia.com.br | www.mmsfotografia.com.br
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Multimagem Foto e Vídeo
Tel.: (11) 5084-3505 | (11) 9 9626-5538 

contato@ multimagemfv.com.br | www.multimagemfv.com.br

Nilson Versatti
Tel.: (11) 3872-0707 | (11) 3872-4466 | (11) 9 9900-2285

www.nilsonversatti.com.br

Paulo Freitas Foto e Vídeo
Tel.: (11) 3873-1533 | (11) 9 9147-2216

atendimento@paulofreitas.com.br

www.paulofreitas.com.br

Photos Boutique
Tel.: (11) 2384-9875 | (11) 9 8216-1881

contato@photosboutique.com | www.photosboutique.com

Premiere Digital
Tel.: (11) 2843-4762 |  (11) 9 4001-9297

contato@premieredigital.com.br | www.premieredigital.com.br

Produtora 7
Tel.: (11) 2539-1325

www.produtora7.com.br

Ricardo Hara Fotografia
Tel.: (11) 3062-1633 | (11) 2081-1700

contato@ricardohara.com.br | www.ricardohara.com.br

Saturno Foto e Filme
Tel.: (11) 98145-1063 | (11) 9 7731-5945

contato@saturnofotoefilme.com | www.saturnofotoefilme.com.br
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Scena Fotografia e Filme
Tel.: (11) 3848-9466 | (11) 9 4016-2452

scenafotoevideo@gmail.com | www.scena.com.br

SKJ Fotografia 
Tel.: (11) 2385-4441 | (11) 9 9475-2909

contato@skjfotografia.com.br | www.skjfotografia.com.br

Studio Karinna
Tel.: (11) 3871-2139 | (11) 9 8388-9947

www.studiokarinna.com.br

TG Fotografia e Filme
Tel.: (11) 9 4109-0804

www.tgfotos.com.br | contato@tgfotos.com.br

Umbrella Weddings Foto & Filme
Tel.: (11) 4200-2390 | (11) 9 4064-3044

contato@umbrellaweddings.com | www.umbrellaweddings.com

 

Noiva e carro

Criar
Tel.: (11) 3872-2968 | (11) 3871-3478

Estúdio Branco
Tel.: (11) 9 8561-3200 | estudiobranconoiva@gmail.com

G. Vert
Tel.: (11) 3675-2160 | (11) 3675-5161

gvert@gvert.com.br | www.gvert.com.br
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Jacques Janine
Tel.: (11) 3675-5871 | (11) 3801-3713

perdizes@jacquesjanine.com.br

M. Get
Un. Pacaembu: (11) 3673-3064

Un. Pompéia: (11) 3679-2007

www.mget.com.br

Neci Diniz & Equipe Cabeleireiros
Tel.: 3815-3022 | (11) 9 5177-9463

www.necidiniz.com.br

Nova Noiva
Tel.: 0800 164 156 | (11) 9 6488-1124

www.novanoiva.com.br

Estevez Veículos Especiais
Tel.: (11) 2341-2693 | (11) 9 9932-7391

contato@estevez.com.br | www.estevez.com.br

Eu Te Levo Aluguel de Carros
Tel.: (11) 9 3026-3233

www.eutelevo.com.br

 

Terços

Mayra Gaibar Terços Exclusivos
Tel.: (11) 9 9762-2464

www.mayaragaibar.com
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