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Caros Noivos
“Sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição.” (Cl 3,12-17)

Queridos noivos,
Escrevendo aos colossenses, São Paulo expressa neste trecho acima citado, que a centralidade da
nossa vida cristã deve residir no amor verdadeiro aos irmãos. Só o amor verdadeiro, diz Paulo, é
capaz de gerar vínculos que nos fazem ao menos chegar próximos da almejada perfeição.
Sabemos que, ao celebrar o sacramento do matrimônio, vocês buscam na graça sacramental a
força necessária para chegar à sonhada unidade e felicidade.
No desejo de ajudá-los a bem preparar este momento único em suas vidas, apresentamos o
Guia dos Noivos da Catedral Nossa Senhora do Carmo. O principal objetivo deste guia é a
orientação dos casais que desejam celebrar o matrimônio em nossa igreja. Sabemos da importância desse ato realizado diante de Deus e da comunidade cristã, por isso a necessidade de bem
prepará-lo.
Nossa intenção foi concentrar em único espaço as principais informações sobre a celebração e
sobre os diversos profissionais habilitados a servir, para que os noivos recebam adequadamente
as orientações básicas para tal preparação. Dessa forma, todos realizam com tranquilidade a
celebração do matrimônio.
Queremos recordar que apenas elencamos alguns profissionais neste Guia, em razão de dissabores e aborrecimentos causados em tempos passados por profissionais um pouco inabilitados.
Os que aqui estão, são apenas sugestões, caso desejem contratar outros serviços, todos têm total
liberdade para o fazerem, bastando observar, obrigatoriamente, as normas constantes neste guia
e em nossa paróquia.
Queridos noivos, que a paz do Cristo esteja em cada dia de sua nova vida a ser iniciada pela
celebração do Matrimônio. Por isso, vivam intensamente a preparação e a celebração do Matrimônio na certeza de que o amor de Cristo e a proteção da Senhora do Carmo irão sustentá-los
no amor que não tem fim!

Na ternura do Cristo Bom Pastor,
Pe. Joel Nery
Cura da Paróquia Catedral Nossa Senhora do Carmo
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Atendimento aos noivos
Segunda a sexta das 8h às 20h
Sábado das 8h às 15h

Horário das missas
Segunda: 7h, 12h e 15h
Terça a sexta-feira: 7h, 12h e 19h
Sábado: 16h
Domingo 8h, 11h e 19h
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O

título “Nossa Senhora do Carmo” é um dos mais antigos e conhecidos da Mãe de Jesus. Surgiu no Monte Carmelo, onde se iniciou a Ordem Carmelita. Nesse monte bíblico foi construída uma pequena capela
onde os primeiros monges eremitas carmelitas se reuniam para louvar a Deus e venerar a Virgem Santa.

No século XIII, com as invasões muçulmanas, os monges foram expulsos para o Ocidente e levaram consigo a devoção.
Nas dificuldades, invocavam Nossa Senhora por meio do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O Escapulário
tornou-se um sinal, um “sacramental”, que nos recorda o amor materno de Maria e nos convida a viver mais plenamente nossos compromissos com a vida cristã. A devoção ao Escapulário é uma maneira simples e delicada de manifestar o
amor à Virgem Santa. O Escapulário é de forma comum e popular chamado por muitos de “bentinho”.
Ele possui o profundo significado de pertença a Maria. O Escapulário é como a forte armadura da fé que nos reveste
e nos liberta dos perigos e das tentações do inimigo. Todo cristão que queira comprometer-se com maior empenho na
vivência do Evangelho, assumindo Maria como modelo e protetora, pode usar o escapulário. Hoje temos o escapulário
em tamanho reduzido para ser dado aos fiéis, para que eles recebam esse sinal protetor de Deus, em nosso caminhar
para a casa do Pai.
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O escapulário

É

bom lembrar que o escapulário não é um amuleto, que
assegure, sob qualquer hipótese, a salvação de quem o

usar. Todavia, contam-se por milhares as conversões de pecadores na hora da morte, atribuídas unicamente ao escapulário de
Nossa Senhora do Carmo. A partir de 1245, Simão Stock foi
eleito Superior Geral da Ordem Carmelitana, que tem por propósito especial o culto da Mãe de Deus, e pretende ter origem
nos tempos do profeta Elias. Diz a tradição que os discípulos
de Elias, em lembrança de uma visão do Mestre, teriam fundando uma congregação com sede no Monte Carmelo, com o fim
declarado de prestar homenagens à Mãe do Mestre.
Simão Stock era um homem de grandes virtudes, privilegiado
por Deus com dons de profecia e dos milagres e por meio dele
a Ordem de Nossa Senhora do Carmo começou então a ter
uma aceitação extraordinária. Foi aos 16 de julho de 1251 que,
estando em oração fervorosa, rodeada de anjos, Nossa Senhora
se dignou aparecer-lhe, veio trazer- lhe um escapulário, dizendo:
“Meu dileto filho, eis o escapulário, que será o distintivo da minha ordem. Aceita-o como um penhor do privilégio que alcancei para ti e para os membros da Ordem do Carmo. Aquele que
morrer vestido desse escapulário está livre do fogo do inferno”.
Estando-lhe assim satisfeita a maior aspiração, Simão Stock
tratou de divulgar a irmandade do Escapulário e convidar o
mundo católico a participar dos grandes privilégios anexos. O
escapulário teve uma aceitação comparável ao rosário. Como o
rosário, o escapulário tem experimentado o efeito poderosíssimo da proteção da Mãe de Deus. Muitos são os casos que
mostram que privilégio nenhum favorece a quem não quer se
separar do pecado e levar uma vida digna e cristã. Assim sendo,
meus amigos, não considerem o Escapulário supersticiosamente, ou seja, como um amuleto, mas como compromisso de uma
vida digna e cristã, fazendo por merecer os privilégios que ele
lhe oferece.

Fonte:www.catedraldocarmo.org.br
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A

História
igreja que está no meio de uma praça ruidosa tem

do no Natal de 1946 e, pelas mãos dos irmãos Bastiglia, as

décadas de história. Todos os dias é visitada pe-

paredes, os altares e a capela-mor receberam a decoração que

los que trabalham nos arredores para uma rápida

ficou pronta quando a cidade comemorava seu IV Centenário,

oração, ou pelos que querem um conselho ou um pedaço de
pão. Suas raízes estão no desejo manifestado em 1912, pela
colônia italiana, de erguer um templo em honra de Nossa
Senhora do Carmo. Assim, um terreno foi doado e a pedra
fundamental lançada em 29 de junho de 1919, pelo Pe. Luiz
Capra.
Famílias tradicionais fizeram as primeiras doações e trinta
contos de réis arrecadados foram suficientes para construir
a igreja até o nível do piso. A generosidade da família Quei-
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em 1954.
Neste mesmo ano, foi desmembrado da Arquidiocese de São
Paulo o território que atualmente forma a Diocese de Santo
André. Com a criação desta nova Igreja Particular, foi feita da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo a Catedral Diocesana de
Santo André. As pinturas da nave central e das paredes laterais
foram concluídas em 1957, conforme inscrições deixadas pelos próprios autores.

rós dos Santos permitiu o prosseguimento da construção que

Em 22 de agosto de 1958, foi feita a Consagração a Deus

consumiu a fortuna de quatrocentos contos de réis e, mais

(Dedicação) da Igreja Catedral, lugar sagrado para o culto di-

tarde, outras famílias e associações religiosas financiaram as

vino e celebração dos sacramentos. Por esse motivo, a Festa

capelas laterais e os vitrais. Os profissionais de medicina e

da Dedicação da Catedral em toda a Diocese é comemorada

farmácia doaram o mecanismo do relógio da torre, inaugura-

anualmente a partir desta data.

Decreto de Criação

No decreto de criação da Paróquia em 1940, que antes per-

tindo das cabeceiras do ribeirão das Anhumas vai até o mesmo

tencia à Arquidiocese de São Paulo, encontramos a sua juris-

rio do Oratório, e daí até o morro Pelado. … Limita assim a

dição: Havemos por bem sepaarar, dividir e desmembrar da

nossa paróquia de Nossa Senhora do Carmo (Santo Antônio)

paróquia de Santo André o território que vai abaixo indicado

…Toda esta jurisdição que antes pertencia à nossa Paróquia,

e nele Erigimos e canonicamente Instituímos a paróquia amo-

com o aumento da população e necessidades pastorais, foi

vível de Nossa Senhora do Carmo (Santo Antônio) criada

reduzida e dividida.

pelo presente Decreto, de conformidade com o cânon 1426
do Código do Direito Canônico, com as seguintes divisas: –

Decreto sobre os limites da Paróquia

com a paróquia de Ribeirão Pires: a partir do alto do morro

Nossa Senhora do Carmo

Pelado em linha reta até alcançar o rio Tamanduateí, no ponto

Centro Santo André – SP

de intersecção com a avenida Santos Dumont. – Com a paróquia de Santo André: do ponto de intersecção até alcançar a

Hoje, a Paróquia Catedral de Nossa Senhora do Carmo

avenida Antônio de Queiroz, sobe pela rua Alcides Queiroz

abrange a área redefinida por um decreto de D. Cláudio Hum-

até a rua Xavier de Toledo, sobe por esta até a rua Coronel

mes: Por meio deste, decreto, ficam redefinidos os limites da

Abílio Soares, sobe até a rua Senador Flaquer, segue até a rua

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Centro, em Santo An-

Coronel Francisco Amaro. Sobe a rua Gertrudes de Lima, segue até a rua Coronel Oliveira Lima, sobe até os limites da
paróquia de São Bernardo nas cabeceiras do rio Taióva. – Com
a paróquia de São Bernardo: desce pelo rio Taiova e vai até o
rio dos Meninos e por este abaixo até a barra do rio que vem
do Curral Grande. – Com a paróquia de São Caetano: Do rio
dos Meninos às cabeceiras do Utinga, segue por uma reta até
a Estação de Utinga. Desce por esta reta, atravessa a Estrada
de Ferro São Paulo Railway até o rio Tamanduateí. Desce pelo
rio Tamanduateí até a barra do rio do Oratório. Sobe por esta
até o ponto em que é atingido pela linha norte-sul, que par-

dré, como segue: partindo da Estrada de Ferro a altura da Av.
XV de Novembro, limita-se pela Av. XV de Novembro, Rua
das Figueiras, Av. José Cabaleiro, Rua Prefeito Justino Paixão,
Rua Coronel Fernando Prestes, Rua Gertrudes de Lima, Rua
Coronel Francisco Amaro, Rua Senador Flaquer, Rua Coronel Ortíz, Rua Onze de Junho, Rua Alcides de Queiroz
até alcançar a Rua Queiroz dos Santos; a partir deste ponto
limita-se em linha reta imaginária até a Estrada de Ferro (futuro viaduto) deste ponto limita-se pela Estrada de Ferro até
alcançar a altura da Av. XV de Novembro, ponto de partida
destes limites.
Dom Cláudio Hummes - Bispo Diocesano de Santo
André /SP- 1975-1996
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Dom Pedro Carlos Cipollini, scj – Bispo Diocesano
Os padres que passaram pela Paróquia:
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Pe. Guilherme Hansen
Vig. Coop ± 1954
Pe. Frederico Neumann
Vig. Coop ± 1954
Pe. Mons. José Bibiano de Abreu
Pároco ± 1956
Pe. Pe. José Benedito Antunes
Vig. Coop ± 1957
Pe. Orozimbo
Vig. Coop ± 1959
Pe. Belisário Elias de Souza
Pároco ± 1960
Pe. Côn. Walfrides Praxedes
Pároco -1966
Pe. Franco Masieiro
Pároco ± 1966
Pe. Walter Seidel
Vig. Subst. ± 1966
Pe. Agnaldo Sebastião Vieira ±1968
Pe. Côn. José Márcio Dias
Pároco ± 1968
Pe. Armindo Olanek
Vig. Coop ± 1968
Pe. Hermenegildo Biscare ±1971
Pe. (Ivo) Jerzey Wasilewski
Vig. Coop ± 1973
Pe. Carlito Dall’Agnese
Pároco ± 1977
Pe. Luc Rene Maric Ernemann
Vig. Coop ± 1979
Pe. Mons. Luiz Carlos Ravásio ±1984
Pe. Mons. Osvaldo Pinto Moreira

Vig. Pq. ± 1987
Pe. Manuel Parrado Carral
Adm pq. ± 1988
Pe. Djalma Alves dos Santos
Pároco ± 1989
Pe. Marival Domingos Pansarello
Vig. Pq. ± 1995
Pe. Vitório Infantino
Vig. Pq. ± 1996
Pe. Djalma Alves dos Santos
Pároco ± 1998
Pe. Manuel Parrado Carral Pároco ± 1998
Atual Bispo de São Miguel Paulista
Pe. Fernando Rocha Sapaterro
Vig. Pq. ± 2001
Pe. Airton José dos Santos Pároco ± 2001
Arcebispo de Campinas
Pe. Antônio Luís de Araújo
Pároco ± 2002
Pe. Flávio Gomes de Alcântara
Vigário Paroquial ± 2012
D. Hildebrando Rodrigues de Oliveira
Vigário Paroquial até 2009
Pe. Giacomo Pellin
Atual Vigário Paroquial - 2010
Pe. Décio Rocco Gruppi
Pároco - 2004

Pe. Vanderlei Nunes
Pároco - 2014
Pe. Joel Nery

Atual Cura da Catedral desde 2016

Matrimônio
Sacramento do Casal Cristão
“A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunidade de vida toda, é ordenada por sua índole natural
à prole, e foi elevada, entre os batizados, à dignidade de Sacramento, por Cristo Senhor”.

O matrimônio cristão
São Paulo diz: “Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja...É grande este mistério: refiro-me à relação
entre Cristo e a sua Igreja” (Ef 5, 25.32)
O Pacto Matrimonial, pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor,
foi fundado e dotado de suas leis próprias pelo criador. Por sua natureza é ordenado ao bem dos cônjuges como também à
geração e educação dos filhos. Entre os batizados, foi elevado, por Cristo, à dignidade de Sacramento.
O Sacramento do Matrimônio concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor com que Cristo amou sua
Igreja; a graça do Sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida sua unidade indissolúvel e os santifica
no caminho da vida eterna.
O Matrimônio se baseia no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade de doar-se mutuamente e definitivamente para
viver uma aliança de amor fiel e fecundo.
Como o Matrimônio estabelece os cônjuges num estado público de vida na Igreja, convém que sua celebração seja pública
no quadro de uma Celebração Litúrgica diante do sacerdote, das testemunhas e da assembleia dos fiéis.
A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao Matrimônio. O lar cristão é o lugar em que os
filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado, com toda a razão, de “Igreja doméstica”, comunidade
de amor, de graça e de oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã.
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Quem marca o casamento?
A Celebração do Casamento só pode ser marcada pelos noivos,
pois é o casal que está fazendo o pacto matrimonial.

O que é necessário?
1. A presença do Casal para fazer a reserva de data e
horário, que pode ser feita com até 1 (um) ano de antecedência.
2. Três meses antes da data do Casamento é necessário fazer o
Processo Canônico.
3. Para isso é preciso que o noivo e a noiva se apresentem à
Secretaria, nos horários de expediente, com os seguintes documentos:
a) Certidões de Batismo (de ambos) atualizadas, ou seja, com
menos de 6 meses antes do casamento.
b) Xerox de documento pessoal (RG ou Certidão de Nascimento).
c) Edital de Proclamas do Civil (o Cartório fornece com 3
meses antes do casamento civil).
d) Comprovante de residência (Conta de Luz, Água ou Telefone).
e) Comprovante de participação no Encontro Preparatório
para o Sacramento do Matrimônio (Encontro de Noivos).
4. Quando os noivos residem fora da Paróquia, deverão trazer
a devida transferência. Para isso, devem procurar a Paróquia
onde um dos dois reside e levar toda a documentação necessária para que o processo seja iniciado lá. Se residir em outra
Diocese, trazer a Habilitação Matrimonial.
5. O pagamento da Espórtula e outras taxas deve ser feito até
30 dias antes do Casamento (em cheque) ou até 10 dias antes
(em dinheiro).
6. Só podem fazer Processo para casar na Igreja pessoas que
sejam solteiras ou viúvas. Divorciados que nunca se casaram na
igreja, precisam de dispensa especial.
7. Quanto ao casamento civil, os dois deverão procurar o
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Cartório de Registro Civil onde residem e dar entrada ao
processo. O casamento civil pode ser realizado de duas
formas:
- No próprio Cartório, em dia e hora marcados;
- Na igreja, onde será realizado o casamento religioso com
efeito civil.
Para isto, os noivos devem levar, juntamente com os documentos exigidos pelo Cartório, um documento emitido pela Paróquia atestando o agendamento do casamento.
Após a celebração, dentro de 90 dias, os noivos deverão
levar a ata do casamento civil, assinada durante a celebração, ao Cartório para os devidos registros.

A celebração do casamento
As Celebrações do Casamento são feitas aos sábados. No entanto, por razões diversas, pode-se marcar um único Casamento de segunda à sexta-feira, desde que haja disponibilidade da
Igreja.

Ornamentação da igreja
A decoração segue orientação do contrato fornecido pela Secretaria da Igreja.

1. Toda a ornamentação está a cargo dos noivos.
2. Os noivos devem contratar uma floricultura idônea, que siga
a orientação da Igreja, e que saiba que o não cumprimento das
normas a elimina de futuros eventos.
3. No presbitério, o altar deve estar visível. Só se permitem 4
(quatro) arranjos.
4. Não se permitem luzes ou velas nos arranjos principais ou
secundários. As luzes da Igreja não serão apagadas para entrada ou saída.
5. A decoração na parte externa da Igreja é de inteira responsabilidade dos noivos, inclusive para eventuais danos causados
à mesma ou estrutural (pisos, paredes e portas).

Termo de Concordância e aceitação das normas e
orientações para a celebração do Sagrado Matrimônio
1. Nesta Paróquia, o dia próprio para a celebração do matrimônio é o sábado. Contudo, pode ser celebrado também
de segunda a domingo, desde que haja disponibilidade da
igreja.
2. A ornamentação da igreja é de responsabilidade dos
noivos. Os noivos só poderão fechar com a floricultura
3 (três) meses antes do casamento. Todas as noivas do dia
deverão escolher a mesma floricultura e estarem de acordo
com a decoração escolhida. A floricultura contratada deve
seguir as orientações da igreja.
3. Ao fazer a reserva da data, os noivos pagam uma taxa
que, em caso de cancelamento, mudança de data ou horário, não será devolvida. Só se faz cancelamento pessoalmente.
4. O pagamento da Espórtula e outras taxas devem ser feitos
até 10 dias antes do casamento. Há taxas adicionais para músico e casamento religioso com efeito civil.
5. Quando os noivos residem em território de outra Paróquia
devem trazer a devida transferência. Toda a documentação
deve ser preparada na paróquia de residência de um dos nubentes. Caso resida em outra Diocese, deve trazer a habilitação
matrimonial para a realização do casamento.
6. O Encontro de Noivos é obrigatório e pode ser feito em
outra Paróquia.
7. Fotógrafos e Filmadores devem estar cientes das normas
que se referem ao trabalho na Paróquia.
8. O órgão da Catedral é de uso exclusivo dos organistas oficiais e não será emprestado ou alugado sob nenhuma hipótese.
9. As músicas executadas durante a cerimônia de casamento
devem estar de acordo com o ambiente religioso. Só é permitida música religiosa ou clássica sacra. A Igreja reserva-se o
direito de impedir a execução de músicas não adequadas.
10. No altar, é permitido o limite máximo de até 5 (cinco) casais de cada lado, mais os pais. Na Igreja, o Rito Matrimonial
deve ser seguido com fidelidade.

11. Para a celebração, os noivos e padrinhos devem estar
trajados com a dignidade que o ato religioso e a Casa de
Deus exigem.
12. O noivo e os padrinhos devem apresentar-se aos responsáveis pela Igreja na Secretaria com 20 (vinte) minutos
antes do início da celebração, para as devidas assinaturas.
A noiva deve apresentar-se com 15 (quinze) minutos de
antecedência. Em caso de atraso, o casamento será realizado após o último horário marcado.
13. Não se aguarda a chegada de pais e padrinhos que estejam atrasados.
14. A celebração do Matrimônio inicia-se com o cortejo
dos padrinhos e pais, noivo e mãe, damas de honra ou pajem, noiva e pai. Todas as entradas são permitidas, porém
facultativas.
15. Em caso de atraso, será cancelado o cortejo dos padrinhos e pais e os mesmos aguardarão no altar.
16. Não é permitida a entrada de animais de estimação. Em
respeito ao Sacramento celebrado não é possível este tipo de
participação. Somente seres humanos participam do Mistério
Pascal de Cristo.
17. Após a benção final, os noivos iniciam simultaneamente os cumprimentos. A noiva cumprimenta primeiramente os
padrinhos e pais do noivo, enquanto o noivo cumprimenta
primeiramente os padrinhos e pais da noiva. Terminado os
cumprimentos procede-se o cortejo de saída: em primeiro os
padrinhos alternadamente, na sequência os pais dos noivos,
damas/pajens e por último os noivos. Pede-se não fotografar
cada casal de padrinho com os noivos no presbitério, antes da
saída.
18. Por questões de segurança, não é permitido jogar pétalas
de rosas no tapete, nem mesmo por florista. Também, não se
permite jogar arroz ou papel picado, nem mesmo fora da igreja. Pede-se a colaboração para avisar amigos e parentes.
19. A Igreja não reconhece cerimoniários particulares.
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Normas Básicas
Decoração
A decoração para a celebração de casamentos deve seguir as regras da Catedral:
1 – É permitida somente uma decoração por dia. Portanto, no caso de mais de um casamento, as noivas devem entrar em acordo
para a contratação.
2 – Três meses antes da Celebração, a secretaria fornecerá os nomes e telefones dos casais que casarão no mesmo dia, para que se
reúnam e escolham a decoração. Se não houver consenso por parte dos noivos, a Igreja decidirá pela contratação ou não da decoração. O valor do serviço será rateado entre os noivos do dia.
3 – As flores devem ser na cor branca ou no máximo, mesclada com outras de cores suaves.
4 – É proibido o uso de arame, prego e fita adesiva para fixar enfeites nos bancos.
5 – Não é permitido o uso de fita adesiva no piso da Catedral
6 – O tapete é de responsabilidade do decorador. A passarela na cor vermelha pode ser fornecida pela Catedral mediante aluguel.
7 – Os arranjos de flores utilizados na decoração permanecerão na igreja. Portanto, não podem ser retirados.
8 – Aos sábados, o responsável pela decoração deve iniciar o trabalho a partir das 08 h e encerrar, no máximo, às 13 h. Em outros
dias da semana, consultar a secretaria.

Música, Coral e Orquestra
1 – Os músicos devem se organizar dentro do espaço existente na igreja e previamente determinado.
2 – Conforme determinação da Igreja somente será aceita as músicas religiosas ou clássicas e sacras na cerimônia de celebração do
casamento. Confira a relação completa no site da Catedral: www.catedraldocarmo.org.br.
3 – Em caso de dúvidas com relação às músicas escolhidas, estas deverão ser enviadas diretamente ao Pároco para análise (secretaria@catedraldocarmo.org.br).
4 – Aos noivos que desejarem, será oferecido um organista da Catedral Nossa Senhora do Carmo, por taxa estipulada em contrato.
Este organista terá a responsabilidade pela execução das músicas.
5 – Antes da quitação das taxas, os noivos devem apresentar à secretaria o contrato firmado com os profissionais que atuarão na
cerimônia.

Foto e Filmagem
1 – Os profissionais de foto e filmagem devem preencher cadastro apresentado pela Igreja, com as normas e as respectivas taxas de
uso de imagem da Catedral. O acerto das taxas com a Igreja deverá ser feito pelos noivos.
2 – Antes da quitação das taxas, os noivos devem apresentar o contrato firmado com os profissionais que atuarão na cerimônia.

IMPORTANTE: Os Noivos que contratarem profissionais do
Guia dos Noivos deverão comunicar à Secretaria da Catedral.
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Horários
de celebrações
Casamentos
Segunda a sexta-feira: 20 horas
Sábados: 11h / 12h / 17h15 / 18h15 / 19h15 /
20h15 / 21h15
Domingos: 18h e 20h30

Missas
Segunda: 07h / 12h e às 15h.

Terça a sexta-feira: 07h / 12h e às 19h
Sábados: 16h

Domingo: 8h / 11h e às 19h.

1ª sexta-feira do mês: Sagrado Coração de Jesus às 15h.
Última sexta-feira do mês: Divina Misericórdia às 15h
Todo dia 16 de cada mês, quando durante a semana,
haverá missa às 15h com a presença das Capelinhas e
entrega de Escapulários de Nossa Senhora do Carmo.

Confissões
Terça à Sexta-feira
Manhã: 8h30 às 10h30
Tarde: 15h às 17:30

Batizados
Todo último domingo do mês, após a missa das 8 horas.
O encontro de preparação com pais e padrinhos de Batismo é feito sempre no sábado, véspera do dia de Batismo,
no horário das 14h às 18h.

Adoração ao Santíssimo
Toda quinta-feira das 7h às 19h
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Anotações
Serviços

18

Fones

19

20

21

Anotações
Serviços

FLORES & DECORAÇÕES

4123.6948 / 4122.1042•R. Pacífico, 90•São Bernardo - SP
n-okumura@uol.com.br • www.okumuraflores.com.br
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Anotações
Serviços
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Fo
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Anotações
Serviços

26

Fones

28

29

30

Atenção
Todos os profissionais presentes no Guia dos Noivos são
informados sobre as normas de trabalho na Catedral. Portanto, essas empresas serão responsabilizadas por qualquer
dano que venham a causar. Pede-se que sejam comunicados
com antecedência os nomes dos profissionais que prestarão
serviços na celebração.

• A lista com músicas permitidas durante a cerimônia de
casamento está à disposição para escolha no site da Catedral:
www.catedraldocarmo.org.br
• Qualquer música executada, que não esteja na listagem
permitida, precisa apresentar autorização por escrito do Pároco responsável.

• Não haverá celebração de casamento aos sábados de Carnaval, de Aleluia e o último sábado do ano.

• Desde 01/10/13 é utilizado Decibelímetro para controle
de som durante as cerimônias realizadas na Catedral.

• Durante a celebração de casamento pede-se para manter
celular em modo silencioso.
• Cabe aos profissionais envolvidos com a celebração manter
o silêncio necessário e adequado a uma cerimônia religiosa.

Obs. A Catedral Nossa Senhora do Carmo não tem responsabilidade de qualquer natureza, seja ela civil, penal, tributária (fiscal e ou financeira) ou trabalhista, com relação às
empresas anunciantes no Guia, bem como com relação aos
serviços por elas prestados.

• A Igreja possui sistema interno de filmagem. Portanto, atitudes abusivas por parte dos profissionais serão advertidas.

Encontro Para Noivos
Datas
As datas serão fornecidas na Secretaria da Catedral

Horários
Apresentação dos Noivos no dia do encontro:
das 7h30 às 13h

Trajes
Pede-se apenas decoro nas vestimentas pois, durante
o encontro, haverá participação na missa.

Inscrições
Devem ser feitas pessoalmente na secretaria da
Catedral do Carmo. Informações: (11) 4436.7988
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Comunidade Catedral Nossa Senhora do Carmo
Difundir os ensinamentos deixados por Jesus nos Evangelhos e Livros Sagrados é o objetivo da Santa Igreja e,
para que isso ocorra, é necessário um projeto de evangelização distribuído à vários grupos em diferentes setores
como Pastorais, Movimentos e Associações, formados por
pessoas que se interessam em trabalhar junto às comunidades. Cada um desses Setores tem objetivo, característica
e necessidade próprias que, no conjunto, formam a evangelização da Diocese ou da Paróquia. Em nossa comunidade
± Catedral Nossa Senhora do Carmo ± temos os trabalhos
exercidos por esses grupos, como descrevemos a seguir:

PASTORAL

ca. Encontros nas manhãs de sábado, das 10h00 as 11h30.
Coroinhas Auxiliam o celebrante e os ministros nas
missas. Recebem formação espiritual e aprendem sobre a
Liturgia.
Pastoral dos Noivos Desenvolve a formação para todos aqueles que se casam em nossa igreja, promovendo o
verdadeiro sentido do Matrimônio.
Pastoral Familiar Busca cultivar o amor entre as famílias, envolvendo e fortalecendo todas as outras pastorais.
Realiza o Café da Manhã da Família todo primeiro domingo do mês, às 9h.

Do latim pastoralis (de pasto, pastor). Fazer Pastoral é faPastoral do Dízimo Organiza e controla todas as conzer o que Jesus fez. É por meio das Pastorais e do conjunto
tribuições dos dizimistas da Catedral, prestando contas às
de suas atividades que a Igreja recebe ajuda para realizar a
comunidades.
sua missão. Pastoral também:
Pastoral da Saúde Formada por Ministros Extraordia) Indica a disciplina teológica que estuda a ação da Igreja
nários da Eucaristia, leva o sacramento às pessoas enfermas
para tornar mais eficaz a mensagem de Cristo nas diversas
ou que não têm condições de se locomover até a igreja.
situações (Pastoral dos Jovens, Pastoral dos Doentes, Pastoral Familiar…). Também chamada de Teologia Prática, Pastoral da Música Grupos que se revezam na anias Pastorais dependem diretamente do Bispo Diocesano; mação das celebrações, como ponto importante da liturgia.
b) Indica o conjunto das atividades dos Bispos e dos Sacerdotes com cura de almas;

ASSOCiAçãO DE FiéiS

Nelas os fiéis, tanto clérigos como leigos, tendem, mediante a ação comum, para o incremento de uma vida mais perc) Chama-se Pastoral a carta de um Bispo de uma Diocese
feita ou para a promoção do culto público ou da doutrina
dirigida aos sacerdotes e aos fiéis sobre temas religiosos,
cristã. Também se reúnem para outras obras de piedade ou
éticos ou sociais;
de caridade, animação na ordem temporal mediante o esd) Chama-se “Visita Pastoral” a visita que todos os Bispos pírito cristão. As Associações de Fiéis podem ser públicas,
devem fazer a cada uma das suas paróquias dentro de de- quando criadas pela autoridade eclesiástica competente, ou
terminado tempo.
privadas, quando são constituídas mediante um acordo entre fiéis.
Pastoral do Batismo Organiza o Curso de Batismo no Centro Comunitário, para os pais e padrinhos das Ex.: Apostolado da Oração, Legião de Maria, Associação
crianças que iniciam a caminhada cristã.
das Damas da Caridade, Associação São Vicente de Paulo.
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Primeira Eucaristia A catequese prepara crianças e
Amor Exigente Trabalha com pessoas que sofrem com
jovens para participar da oferta eucarística pela primeira
a dependência química e as famílias que convivem com
vez e a lição de amor que Cristo nos deixou.
essa triste realidade. Busca reerguer e recuperar os usuáCrisma Preparação de jovens para receberem os Dons do rios de drogas. Reuniões toda terça-feira, às 20h, no Salão
Espírito Santo, assumir e confirmar a opção pela fé católi- Paroquial.

Oficina de Oração e Vida Ensina as pessoas a buscar
Deus pela oração e pretende incentivar uma conversa mais
íntima com Deus. Terças-feiras, a partir das 14h (Livraria
Paulus). Segundas e quintasfeiras, das 19h às 22h (Salão
Paroquial).

MOViMENTO
Reunião de fiéis leigos que se empenham, com objetivos e
práticas comuns, em atender a necessidades específicas e
desenvolver ações que respondam a essas mesmas necessidades ou a desafios. Os Movimentos têm uma organização
própria; são aprovados pela Igreja, trabalham em comunhão com ela, mas não dependem diretamente do Bispo.
São supra diocesanos.
Ex.: Movimento do Cursilho da Cristandade, Movimento
da Renovação Carismática Católica, Movimento Familiar
Cristão, entre outros.
Movimento de Apoio às Famílias Carentes
Realiza a entrega de cestas básicas para famílias necessitadas. As cestas são formadas por doações. Também realiza o
Chá Beneficente e o Bazar da Pechincha.
Grupo de Oração Representantes da Renovação Carismática Católica reúnem-se todas as segundas-feiras, das
19h30 as 21h30, para louvar a Deus por meio da música e
da oração. Todos estão convidados para este momento de
intercessão do Espírito Santo.
Movimento da Cultura da Misericórdia
Instituído pelo Papa João Paulo II, o Movimento tem
como objetivo introduzir a vida no mistério da misericórdia para combater a mentalidade que se opõe a Deus. Realizam a Missa da Misericórdia.
Apostolado da Oração Ligado à Ordem dos Jesuítas,
auxilia a Pastoral da Saúde e se reúne para oração em todas
as primeiras sextas-feiras de cada mês.

MiNiSTROS EXTRAORDiNÁRiOS
Presentes em quase todas as celebrações eucarísticas levam
a comunhão até os fiéis. São divididos em Ministros da
Palavra, do Batismo, das Exéquias, da Comunhão aos Enfermos e Testemunhas Qualificadas para o Matrimônio.
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