
Paróquia de Santo Amaro 
Orientações para a realização do  

matrimónio na Igreja de Santo Amaro 
 

A nubente:___________________________ O Nubente__________________________. 
Data do Matrimónio: ___/___/___ Hora: ___:___ Celebrante: _____________________. 
Caros nubentes 

1. O sacramento do matrimónio 
tem o seu ritual próprio. A igreja 
é um lugar sagrado, merece o 
nosso respeito. Não deve ser 
vista como um salão de festas. A 
igreja será o local da celebração 
sacramental do vosso 
matrimónio e da Eucaristia. A 
sua celebração implica orientações práticas na igreja onde ele acontece. O que vos 
apresentamos são orientações práticas para esta igreja paroquial de Santo Amaro. 

2. A animação musical da missa e a ornamentação da igreja (segundo as regras 
litúrgicas) é por conta dos noivos sob a orientação do pároco. 

3. A retribuição da celebração do matrimónio é de 50.00€ 
4. Os noivos devem esclarecer-se sobre o processo religioso e civil do casamento 

junto do pároco da sua residência. 
5. Sendo outro sacerdote a presidir o matrimónio deve pedir jurisdição ao pároco. 
6. Os noivos devem informar previamente as orientações da igreja a quem vai 

enfeitar, fotografar ou tocar e cantar. 
7. Nos castiçais junto ao altar e em cima do altar não é permitido colocar flores. O 

enfeitamento da igreja só é permitido acontecer durante o dia. 
8. É proibido mexer nas cadeiras do presbitério (altar) ou usá-las para fotos. 
9.  É proibido usar fitas adesivas nos bancos da igreja, velas acesas ou brilhantes no 

chão. 
10. Os fotógrafos ou operadores de câmara não devem subir para a zona do altar. 
11. A igreja tem órgão, e colcha para a mesa dos noivos, que podem ser usados sem 

custos. 
12. A igreja não tem carpete vermelha. 
13. O lançamento de arroz/pétalas,… deve ser feito fora da porta principal. 
14. Sendo necessário abrir a igreja fora das horas combinadas devem informar o 

pároco. 
15. A preparação e logística da celebração deve ser feita com o sacerdote que preside 

ao matrimónio. 
16. Qualquer outra situação não mencionada aqui deve ser dialogada com o pároco. 

________________________________________________________________________ 
Pároco: Pe. Ignácio Victor Figueira Rodrigues 965338674 – paroquiasantoamaro@gmail.com 
Pode conhecer a igreja através do vídeo no http:// https://www.paroquiasantoamaro.org/história 
Facebook: https://www.facebook.com/paroquiasantoamaro.funchal.9 

 


