Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida
Arquidiocese de Montes Claros - MG

NORMAS PASTORAIS PARA A CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DO
MATRIMÔNIO E FORMATURA 2018/ 2019
A celebração do matrimônio cristão é a expressão, realizada na liturgia, de um
compromisso de amor fiel e duradouro entre um homem e uma mulher, tendo em vista a formação
de uma família.
O matrimônio cristão é belo e fecundo por sua realidade interna. Sua celebração só será
verdadeira e igualmente bela, quando expressão desta realidade interior.
Hoje, contudo, por força de uma mentalidade consumista, tenta-se muitas vezes introduzir
elementos estranhos, em nossas Igrejas por ocasião da celebração do matrimonio. Tais
elementos, abusivos, estão criando constrangimentos às famílias, que são obrigadas a gastar
além de suas reais possibilidades. A Igreja, quando tais abusos acontecem, torna-se palco de
exibição injusta e humilhante, da disparidade entre ricos e pobres. Os padres, às vezes, são
impossibilitados de exercerem bem seu ministério, devido ao tumulto provocado em tais ocasiões
por fotógrafos, cinegrafistas e funcionários de empresas que se intrometem na celebração,
contribuindo para criar um ambiente mais pagão do que cristão. Atrás de tudo isto, há uma
crescente exploração comercial das festas de casamentos, inclusive da celebração na Igreja.
Em razão de sua missão pastoral, a Arquidiocese de Montes Claros sente-se na obrigação
de preservar na liturgia do matrimônio a autenticidade da fé e a riqueza da graça e da palavra de
Deus. Por isso, para que a celebração do matrimônio seja convenientemente realizada, em
espírito de fé, com as bênçãos de Deus e para a felicidade dos noivos e de seus familiares,
divulgamos estas Normas Pastorais para a celebração do Matrimônio a partir da presente data.
Montes Claros 01 de janeiro de 2018.

NO TOCANTE À PREPARAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO
01 – As reuniões de preparação dos noivos obedeçam às orientações dadas pela Arquidiocese.
02 – Os noivos marquem a data da Igreja onde vai ser celebrado o casamento. Marcar a data
não significa que já esteja tudo resolvido; para isto deverão estar conscientes e inscreverse para a preparação do matrimônio, (curso de noivos), pela Pastoral familiar, na Paróquia
do noivo ou da noiva, com antecedência mínima de seis meses. É preciso depois dar
entrada com os documentos na Igreja. A Paróquia dispõe dos seus celebrantes, e Diácono
Permanente. Caso o celebrante não seja da Paróquia, os noivos deverão avisar a Igreja e
trazer o termo de compromisso assinado pelo padre com 60 dias antes da data marcada
para o casamento.
03 – Documentos necessários para o casamento religioso:
- Certidão de Batismo do noivo e da noiva atualizados (Batistério – Validade 6 meses);
- Declaração do cartório;
- Cópia da identidade do casal;
- Comprovante da preparação para o matrimônio;
- Comprovante de residência.
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Os mesmos deverão ser entregues com no mínimo sessenta dias antes da data marcada,
na paróquia onde mora o noivo ou a noiva. Nesta ocasião também, deverá ser paga a taxa do
processo que é de R$ 60,00 reais.
04 – Depois de marcarem a data do casamento, de tomarem conhecimento das normas e de
assinarem o documento se comprometendo em obedecê-las, os noivos combinem com os
músicos cadastrados pela Catedral, (em hipótese alguma poderá ser ministério que não faça
parte do cadastro), apresentando-lhes as orientações da Igreja para a celebração do matrimônio
cristão, e em seguida os mesmos deverão procurar a secretaria paroquial da Catedral para
recebimento das normas e assinatura do termo de compromisso. Os ornamentadores, fotógrafos
e filmadores também deverão procurar a secretaria paroquial da Catedral para recebimento das
normas e assinatura do termo de compromisso. Não será permitida a realização dos trabalhos
destes profissionais dentro da Igreja sem a devida assinatura do termo e o comprovante do
pagamento das taxas.
05 – Celebrando o matrimônio, os noivos começam uma vida nova, uma nova família. Por isso
procurem se confessar antes da celebração do matrimonio. Caso queiram comungar no dia do
casamento, avisem antes na secretaria da Paróquia onde o mesmo será celebrado.
06 – Não serão permitidos invenções ou acréscimos dentro da celebração do matrimônio que
firam a liturgia ou que prolonguem o ato litúrgico e não será permitida Cerimonial nos
casamentos realizados na Catedral, no tocante a liturgia matrimonial, uma vez que a Igreja
dispõe gratuitamente desse serviço com exceção da entrega de bombons e serviços
externos em comum acordo com a liturgia matrimonial.
Obs.: Só será permitido cerimonial nos casamentos realizados no Santuário Bom Jesus e
Igreja São José por ainda não possuir equipe litúrgica matrimonial.
07 – Em nenhuma hipótese poderá:
a) haver floristas;
b) fechar a porta da Igreja para a entrada da noiva;
c) distribuir bombons e receber cumprimentos dentro da Igreja.

NO TOCANTE À PREPARAÇÃO DO MATRIMÔNIO OU FORMATURA
01 – Para que as celebrações sejam revestidas de cuidado e dignidade e os ministros possam
assistir aos matrimônios/ formatura com tranquilidade e boa disposição, os noivos ou formandos
deverão respeitar o horário marcado, sendo pontuais. Lembre-se sempre que o horário
marcado leva em consideração os convidados, aquele que preside a celebração, os funcionários
da Igreja e, principalmente, os noivos/ formandos que se casam/ formam no horário seguinte.
Respeitar o horário é sinal de civilidade e respeito aos outros, o tempo previsto para a
celebração do matrimônio é de uma hora, em caso de atraso que seja de responsabilidade
dos noivos, a cerimônia será reduzida proporcionalmente ao tempo de atraso.
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02 – A música apropriada ajuda a criar o ambiente para a celebração litúrgica do matrimonio.
Quando os noivos forem escolher o repertório a ser executado na celebração do matrimônio,
devem ter em vista esta finalidade. Por isso, as musicas devem ser sacras litúrgicas podendo
haver também o instrumental.
03 – A 1ª leitura seja feita por um leitor, da equipe litúrgica, preparado para exercer essa função.
Com ressalvas para o Santuário Bom Jesus e Igreja São José, que ficará sobre a
responsabilidade do cerimonial.
04 – Também as preces sejam proclamadas por alguém da Equipe Litúrgica.
05 - Caso os noivos desejem, pode-se fazer, antes da benção final, a consagração do novo casal
a Nossa Senhora, ou Santo de devoção. Mas é preciso combinar antes com o ministro que vai
assistir ao casamento e a Equipe Litúrgica.
06 – Só é permitido tocar nos casamentos Ministérios Católicos, e que estejam cadastrados na
Igreja. É necessário observar as normas e informar com a secretaria os ministérios de músicas
autorizados pela Igreja Catedral Nossa Senhora Aparecida.

NORMAS PARA OS DECORADORES
A ornamentação é sempre uma expressão da alegria da festa que se celebra. Haja bom
gosto e simplicidade na decoração da Igreja. O Espírito Cristão da celebração pede
sobriedade, sem gastos supérfluos e sem ostentação. Por isso determinamos o que se
segue:
01 – A Decoração é única por dia e a taxa a ser paga é por decoração no valor de R$200,00
(duzentos reais) para Igreja Catedral e R$150,00 (cento e cinquenta reais), Igreja São José e
Santuário, sendo paga pelo decorador. Nada podendo ser mudado ou retirado até o último
horário. Se houver tapete de espelho deverá ser pago a taxa de R$150,00 (Cento e cinquenta
reais), pela empresa responsável.
02 – O contrato com o decorador só poderá ser assinado 04 meses após a data agendada na
secretaria paroquial. Quando as duas noivas não entram em acordo com a decoração, a Paróquia
define a cor branca e não havendo acordo nenhum entre ambas se cancela a data das mesmas.
03 – A ornamentação deve ser simples sem muita ostentação. Não será permitido o uso de
flores artificiais em hipótese alguma.
04 – Não é permitido jogar pétalas, folhas e flores no piso da Igreja.
05 - Não será permitido à confecção de arranjos no interior da Igreja.
06 - A arrumação da Igreja deve ser feita antes da Missa, de forma que impreterivelmente, às
16:00h tudo já esteja em seus devidos lugares: arranjos, tapetes, genuflexório arrumado,
mesa para assinatura dos noivos e Igreja toda limpa.
07 – Não é permitido pregar nada nos bancos ou paredes da Igreja, nem deslocar os bancos dos
lugares onde se encontram e usar qualquer folhagem do jardim da Igreja, e não é permitido
limpar e ou varrer tapetes dentro da Igreja.
Praça Pio XII, 109 – Centro – Montes Claros – Minas Gerais – CEP 39.400-064
FONE: (38) 3221-5028 - www.catedralmoc.com / E-mail: catedralmoc@gmail.com

Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida
Arquidiocese de Montes Claros - MG

08 – Na ornamentação do presbitério se torna obrigatório ornamentar as imagens de Nossa
Senhora e São Pio X que ficam no altar, sendo em outra comunidade é obrigatório ornamentar os
padroeiros que ficam também no altar.
09 – No presbitério da Igreja (parte onde está o Altar), os arranjos não poderão impedir a
movimentação das pessoas, muito menos a visão daqueles que estão participando da celebração,
isto quer dizer que número deles nesta área deve ser reduzido. Nenhum objeto que não seja
litúrgico poderá ser colocado nesse espaço: cadeiras, tapetes, imagens, etc.
10 – A decoração no corredor central da Igreja não pode impedir que os fiéis vejam e
acompanhem o que está acontecendo no altar (Presbitério). Por isso, não é permitido que os
arranjos, tanto do presbitério, quanto do corredor central, ultrapassem a altura dos bancos.
11 – Não é permitido o uso de colunas de concreto ou similar, entrada de placas TEATRAIS do
tipo “La vem a noiva”; “Ainda há tempo de fugir”, “ O próximo é o meu” entre outros, como
entradas com objetos como brinquedos ou outros que não reforça a ideia do sacramento (Não é
um teatro)
12 - O lixo remanescente da decoração não deverá, em hipótese alguma, permanecer no
interior da Igreja ou proximidades.
13 – Após o casamento, os arranjos do altar deverão permanecer no lugar, não sendo permitido
retirá-los, assim como os suportes. O mesmo deverá acontecer com os arranjos do altar de São
Pio X e Nossa Senhora e os padroeiros das outras comunidades.
14 – Durante a arrumação da Igreja os ornamentadores deverão ter uma postura adequada à
CASA DE DEUS. IGREJA é lugar de silêncio e respeito, inclusive no vestir, andar e falar.
Lembrando que os celulares ou similares devem também, ser usado do lado de fora da Igreja, à
paróquia não se responsabiliza por materiais deixados no interior ou na área externa da Igreja.
15 – É expressamente proibido o uso de luminárias ou velas acesas, bem como, de fitas
adesivas ou similares para pregar qualquer coisa no piso da Igreja.
16 – Os ornamentadores deverão trazer todo o seu material de limpeza para a Igreja como:
vassouras, rodo, pano, baldes, lonas etc.
17 – A decoração deverá ser entregue no horário acima mencionado, bem como
18 – O horário para fazer a decoração será das 08:00h às 16:00h , bem como a retirada dos
arranjos do corredor ao final da celebração do matrimônio deverá ser feita no máximo até
30 minutos após o encerramento do casamento.
19_ O responsável pela decoração deverá apresentar o comprovante do pagamento da taxa à
pessoa responsável pela Igreja. Será cobrado taxa no valor de 150,00 (Cento e cinquenta reais),
caso aja iluminação com mais de dois holofotes na parte exterior da Igreja.
20 – É expressamente proibido jogar confetes (papel picado) dentro e no entorno da Igreja,
pois temos celebração da santa missa na manhã seguinte.
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NORMAS PARA OS FOTÓGRAFOS E FILMADORES
Os fotógrafos e filmadores, profissionais ou amadores, não podem perturbar o bom
andamento da celebração e desviar a atenção da assembléia. O sacramento da Igreja é,
primeiramente, “acontecimento de salvação”, e não um evento a ser registrado por filmes e
fotos. Por isso determinamos o que se segue.
01 – Durante a Liturgia da Palavra (1ª leitura, Salmo e Evangelho, incluindo a homilia) é permitida
a filmagem ou gravação somente com câmera fixa. Nos outros momentos, haja discrição e
respeito, não transitando no presbitério. (espaço onde se encontra o Altar)
02 – É importante conservar o silencio e o respeito durante a celebração, pois esta é uma ação
sagrada.
03 – Não coloquem ou apoiem câmeras, máquinas ou qualquer outro objetivo sobre o Altar. Este
é o lugar mais sagrado para nós católicos.
04 – Após a saída (canto final) não é permitido retornar ao presbitério para fazer fotos.
05 - Exigem-se dos fotógrafos e filmadores, durante a cerimônia do casamento ou formatura, traje
completo e postura condigna.
06 _ Com o uso de mais de 02 holofotes, será cobrado à taxa no valor de R$160,00 (cento e
sessenta reais).
07 _O responsável pela filmagem e fotografia deverá apresentar o comprovante do pagamento da
taxa à pessoa responsável pela Igreja, valor da taxa 120,00 (cento e vinte reais).

NORMAS PARA CERIMONIALISTAS
O(s) ensaio(s), horários, etc. deverão ser combinados com a devida antecedência com
a Secretaria Paroquial. E sempre que marcar os ensaios deverão comunicar com a Coordenadora
da Liturgia Matrimonial da Paróquia Catedral.
Para um bom andamento do ensaio só será permitido à participação dos noivos, pais, padrinhos,
pajens, damas de honra (ou alguém que fará alguma entrada especial).
- Para qualquer dúvida/esclarecimento o (a) cerimonialista poderá fazer contato com a
coordenadora de Liturgia Matrimonial ou na Secretaria Paroquial.
- Exigem-se do Cerimonial, traje compostos e postura condigna.
- Com referência aos cerimoniários, se for necessário, se encarregarão da parte externa da Igreja,
distribuindo bombons, etc., em comum acordo com a equipe Litúrgica Matrimonial.

NORMAS PARA MÚSICOS EM CASAMENTOS OU FORMATURAS
As músicas usadas na celebração do matrimônio devem expressar o mistério de Cristo que se
celebra. Na celebração do matrimônio cristão não cabem músicas que sejam contrárias a este
mistério tão sublime, como músicas de filmes, novelas e até mesmo música popular brasileira. Os
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ministérios de música deverão ser católicos e cadastrados na Paróquia Catedral. Não serão
permitidos ministérios de outras religiões. Por isso determinamos o que se segue:
01- Os ministérios de música deverão ser católicos e cadastrados na Paróquia Catedral. Os
músicos contratados deverão ser informados a Igreja até 60 dias que antecede a data
cerimônia.
02 – Conforme o ritual do matrimonial, os momentos permitidos para a execução da música.
- As entradas dos Padrinhos, Noivo e Noiva, devendo observar o número de cinco casais
para cada um.
- entrada da Palavra (se tiver).
- Salmo Responsorial.
- Aclamação ao Evangelho.
- Durante a entrada das alianças.
- Durante a comunhão (se houver).
- Durante a assinatura da ata do casamento.
- Entrada de Nossa Senhora e Consagração ou Santo de devoção (se tiver).
- No final da celebração.
03 – Nossa Paróquia dispõe de equipes de música preparadas de acordo com as Normas
Pastorais da Igreja. A seleção das músicas deverá ser apreciada pela coordenação da Equipe de
Canto, assegurando assim o cumprimento das normas pré-estabelecidas. É fundamental que a
escolha das musicas sejam músicas sacras litúrgicas.
04 – Os Ministérios que não são da Paróquia, deverão trazer a mesa de som com seus
microfones e cabos.

NORMAS PARA OS CUMPRIMENTOS
01 – Quando na Igreja, deverão ser recebidos na porta central da Igreja do lado de fora.
02 – Se houver confraternização, distribuição de bombons, em hipótese alguma será permitido
dentro da Igreja. Este serviço acontecerá no local destinado aos cumprimentos.
03 – As tendas poderão ser montadas somente fora da Igreja, na entrada principal ou nas laterais
da Igreja. Quem optar pela tenda deverá pagar uma taxa extra de R$ 50,00(Cinquenta reais)
referente ao espaço onde será colocada a tenda.
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TVS INTERNAS E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO WEB DA CATEDRAL
A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, possui sistema de comunicação
composto por 06 TVs nas naves laterais da Igreja, o que facilita a participação e visualização das
pessoas que estiverem na assembléia durante as celebrações, 01 TV no presbitério, e 04
câmaras de alta resolução, que são utilizadas para as filmagens de todas as Missas celebradas
na Catedral.
As celebrações diárias das Missas além de serem transmitidas pelas TVs Internas, são
disponibilizadas ao vivo pela internet, para que em qualquer parte do mundo pessoas participem
das Missas na Catedral. As transmissões são feitas através da TV CATEDRAL pelo canal no
Youtube: Catedral Metropolitana Montes Claros (https://www.youtube.com/user/catedralmoc) e
também pelo Facebook da Catedral (https://www.facebook.com/CatedraldeMoc/) e ficam
disponíveis para o acesso a qualquer dia e horário.
Para as celebrações de Matrimônios e Formaturas, a Catedral disponibiliza este trabalho para
ser transmitido pelo canal do Youtube para um público fechado ou aberto, em qualquer parte do
mundo, e também para as TVs internas da Catedral. O valor da contratação deste serviço é
R$ 200,00 (duzentos reais), que deverá ser pago 50% na contratação do serviço e 50% até o
último dia anterior a cerimônia religiosa.

TAXAS PAROQUIAS
As taxas da Igreja deverão ser pagas antecipadamente na Secretaria da Paróquia tendo elas
o valor total de R$ 800,00 reais para a Catedral e R$ 600,00 reais para as Igrejas: Santuário
Bom Jesus e São José + R$50,00 para tenda (se tiver), o Processo Matrimonial deve entrar
na paróquia onde o noivo ou a noiva residem sendo este valor de R$ 60,00 reais pago onde for
dada a entrada da documentação. No ato do agendamento os noivos deverão efetuar
pagamento inicial no valor de R$100,00 (cem reais), que será descontado do valor total da
taxa.
a) No ato do agendamento os noivos assinarão um termo de compromisso de que aceitam
e concordam com as normas da Igreja.
b) Em caso de desistência dos noivos ou formandos após a assinatura do termo de
compromisso, não haverá a devolução do valor pago.

ATENÇÃO:
COM A RELAÇÃO AO TÉRMINO DA CELEBRAÇÃO
- Ao final da celebração, ou seja, após a saída do presidente da celebração, as luzes internas da
Igreja serão desligadas gradativamente, e as tomadas desligadas 30 minutos após o término da
Celebração, exceto quando houver outra celebração após.
- Não será permitido ao final da celebração voltar ao presbitério para fotografias. Após o término
da celebração deve proceder à saída do casal e da assembleia para o casamento seguinte.
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A partir do mês de janeiro de 2017 todos os casamentos e formaturas realizados na Paróquia
Catedral deverão seguir rigorosamente as orientações da Equipe Litúrgica e Matrimonial, onde
noivos e equipe prepararão juntos a celebração do matrimônio. É um trabalho que a Igreja oferece
gratuitamente através da pastoral familiar, que deve acompanhar o casal antes, durante e depois
do matrimônio.
As celebrações de formatura deverão ser preparadas com a equipe de liturgia da paróquia.
Mais uma vez agradecemos por procurar a Paróquia Catedral Metropolitana de Montes Claros e
colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer dúvidas e desejamos aos noivos toda a
Felicidade.

Pároco da Catedral

EMPRESAS E PROFISSIONAIS CADASTRADOS
PELA PARÓQUIA CATEDRAL
COORDENADORA PAROQUIAL DE LITURGIA
CATEDRAL – Irenice - 991512352/ 32210745
SANTUÁRIO – Fátima – 32217286
SÃO JOSÉ – Maristela – 32215272

EQUIPE LITÚRGICA MATRIMONIAL
CATEDRAL
- Roberto e Maria Teresa – 32226591
- Eduardo e Simone – 32214461- 991289875 999588398
- Jarbas e Ana – 32122228 – 84111751
- Doni e Cleide 32225871
- Flauci e Jane – 32213821
- Júnior e Cintia – 991757072
- Rafael e Jaciara – 9916728864/ 991866877
- Thiago e Mira – 991766644
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MINISTÉRIOS DE MÚSICAS
- Denise – 30846590 - 991653080
- Júnior – 999554951/ 991789538
- André Thiago - 991378471/ 998500132
- Cimara Dias – 32121289/ 999992204/
- Demétrio – 991583700
- Ministério Minuetto - 991100610
- Josiane Simões - 991969443/ 999904525
- Lucinha Macedo – 32221838/ 999580272/
991455544
- Maria Odília - 3221-1064
- Normando e Ariadna – 32137047/
991152330
- Vera Tatiana – 3082-4222/ 988172198/
3213-7931/ 991477745
- Angellus – 992265060/ 991416718/
9992458600/ 999747692/
- Aline Santos e Músicos – 991472954/
999526922
- Vozes do Altíssimo – 992134066/
992265680
- Cecília – 988283138/ 2104-5118
- Ministério Herdeiros – 991408700
- Jovenildo Santos Som e Harmonia –
991444724/ 998057326

- Grupo Musical Divinus - 991535872/
991562520- 991806499
- Ministério Sagrada Família – 991782337/
991559118
- Simone Santana – 991948317/ 3214-9941
- Requinte Musical – 991466943/ 32210802/
- Ministério Aliança – 984140933/ 991896447
- Soluz Agência Musical – 991330675
- Ministério Sonata – 991284390
- Soraya e Deisianne – 991388061
- Isaque Emanuel – 991480116/ 998093478
- Mariana Pereira – 998597203/ 991643795/
- Faby Vianna Grupo Musical – 991348086
- Isaque Emanuel Saxofonista – 991480116
- Christiane Franco – 999021141
- Caminho e Missão – 991751701
- Carmerindo Miranda 991347788/988372481
- Eliane - 999533689
- Gabrielle – 992278447
- Novo Amanhã - 992296111
- Pollyana991202598

DECORADORES
- Darcy Borba - 3212-1635/ 99953-4853
- Flávio Durães – 3081-9882 – 991240644 999219319
- Floricultura Ana Clara - Ivonete – 32169055/99142-9430
- Duca Decorações – Maria do Carmo
Maciel – 3212-1481/99102-6671
- Vanilda Versiane – 3221-3873 988365873
- Privilege Decorações (Marlúcia) - 30844797/99999-0686/99170-0767
- André Ruas - 99847-2176/99126-4285
- Mayra Costa de Rezende – Zelita –
99115-0840/997264544

- Flores e Cia - 91964254
- Salvador – 3084-5674
- César Costa – 3222 9765 – 3221-98659998672
- Victus Decorações – Paulo Cézar –
3212-7131 – 99135-0484
- GT Video e eventos - 30846176 – 999688663/99192-9166
- Jerusa Pereira Decorações – Emanuela
e Jerusa – 99123-3833/99946-1584-30842471
- Cláudia Prates – 991789550 - 32210146
- Arte e Vida Decorações - Helenice –
32219016 – 998523770 – 991750612
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- CIA. Das Flores – 32215165 - 991279430
– 998720061
- Sônia Decorações – 32131669 –
32222280
- Jeane Buffet e Decorações – 991511577
- 998490922 – 991258554
- Flora Aquarius – 32221212 - 998124673 –
9913733509
- Roseli Soares – 999287483
- Anna Karina (Passarela de Espelho) –
999390468/ 988479304/ 32169359
- Angels Decorações e Cerimonial –
991311919/ 32132765/ 32132604
- Decore Fest – 991266421/ 998905244
- Joana Darck Decoradora –
991921386/998721059
- Buffet Fino Toque Decorações – Pedro
Paulo 32143654/991774251991631549/991247293
- Wilma Oliveira Decor – 30845790
- Romero Maciel Decorações –
999567779/999793727

- Yure Rodrigues Decorações –
991450080
- Decor e Festa Decorações e Assessoria
– 998905244
- Arte e Cia Buffet Decorações - Cássia 991836987/999603813
- Karisma Decorações – 991567236
- Foccus Decorações de Eventos –
998410199/991437038
- Henricky Decorações Festas e Eventos
– 991674352/999085712
- Assete Decoração – 30830647
- Fernando Gonçalves Siqueira –
32160691/991857351
- UP som e iluminação - Tapete Espelho –
Eduardo/Abóbora – 991181044
- Floricultura Jardins – 30830232991987592
- Happy Festas LTDA – ME – Rondinelly e
Nivaldo – 3216-7774/ 9919943238

CERIMONIAIS E FOTÓGRAFOS (SUGESTÕES)
- Luciana Malveira – Cerimonial e Eventos –

- Classicus Cerimonial – 991949923/

999690741/ 3213-9969
- Laços Cerimonial – 998751348/ 992020582
- Angels Cerimonial – Celeide-3213-2604/
Jakcelhen 99131-1919/ Elaine 3213-2765
- Katerine Azevedo Decorações –
991481023/ 999992406
- Perfil Cerimonial –

999660110/ 991231556
- Lanue Cerimonial – 991500675/

991610079/998242852/32128035
- Ânima Cerimonial – 991211036/
999192415
- Quality Cerimonial – 991946184/
32237715 / 991088522
- Detalhes Cerimonial –
991579808/998502234
- Ápice Cerimonial – 999483857/
992079900

991051265/ 30151230
- MD Cerimonial – 991773194/ 992227990/
32227604
- Gui Soares Fotografia – 991579951/
32219965
- VIGGI Fotografia – 998125599/ 998115599
- Flávio Soares Fotografia – 992135064/
999368946
- Gislene Neri Fotografia – 992154950/
30824150
- Lilás Cerimonial e Eventos – 99226-5680/
99213-4066
- Mara Lima – 999216021- 32161240
- Roberto Ribeiro Fotografia – 998519191/
991627192/ 30148191
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- Victus Decorações e Cerimonial –

- Casamento e Detalhe Cerimonial –

32127131
- Palazzo Cerimonial –
998250675/998160675/32126349
- Vizon Cerimonial – 998472640/991636424
- Mon Bouquet Noivas – 32141610
- Enlace Cerimonial e Assessoria –
991219384/32224646
- Cristina Souza Cerimonial – 991040355

999021353/984089576
- Susi Cerimonial – 991243770
susi.cerimonial@yahoo.com.br
- Fabiano Araújo Fotografia – 999382815
- Dom Max Festas Eventos e Cerimoniais –

- Antônio Foto e Vídeo – 999533633

- GT Video e Eventos –
30846176/991929166/999688663
- Estúdio Melius – 32154078
- Naide Almeida Cerimonial – 999513529
- Virgínio Santos – 991026432
- Life Movie Stúdio – 32213749/998985995
- Angélica Tabosa Cerimonial –
32141851/998109798/991882689
- Help Formatura – 3014-3583
- Ana Karina Eventos –
999390468/32169359
- Studio Photo Film – 32210467/999792585
- Vinicius de Souza – 999140480

32133410

- Atual SDT - 30832153/ 999596624/
99564121
- Mixica Fotografias – 9984242245
- Amélia Afonso Cerimonial –
991918806/998455728
- ED – Edilene Cerimonial – 998443287Studio Lummi – 3221-6005
- Videomix – Cláudio Gonçalves/Cristiane
Bergamascho – 32231926 – 991332448991977232
- Eudes Fotografia - 999993750
- Ariane Oliveira – Cerimonial - 991696545984089576
- Sânzio Gomes Filmes – 38 - 991898640
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