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Queridos Noivos

Em 1928 foi inaugurada a Igreja de Santa Teresinha no tradicional bairro de Higienópolis, em
São Paulo. Sua arquitetura - as colunas e capitéis, o piso, pinturas e altares, resultado do trabalho minucioso de verdadeiros artistas - desperta o espírito e convida à contemplação da
beleza e à oração.
O nicho do altar principal, feito de mármore
de Carrara, preserva uma significativa imagem de Santa Teresinha que, olhando para
seus devotos, oferece-lhes rosas como sinal
das bênçãos de Deus.
A pintura da cúpula representa Teresa do
Menino Jesus na glória celeste. Cercada por
anjos, a santa parece realizar a missão que
havia assumido para si antes de morrer: “passar o Céu fazendo o bem sobre a terra”. Justamente da cúpula caem as pétalas de rosas
sobre os fiéis.
Os dois grandes altares laterais, também em
mármore, são um convite à contemplação da
humanidade de Jesus e do mistério da santidade na Igreja - o Sagrado Coração, São José
e Santa Luzia - e a contemplação dos fundamentos da espiritualidade carmelitana: Nossa
Senhora do Carmo, São João da Cruz e Santa
Teresa de Ávila.
A beleza e a harmonia de nossa igreja são
reconhecidas pelos seus frequentadores e visitantes. Recentemente restaurada, recuperou
suas cores e detalhes, proporcionando, assim,
uma bonita experiência com o mistério por
meio da criatividade humana, do ambiente de
oração e da tradição espiritual do Carmelo.
Sejam bem-vindos!
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Informações e Esclarecimentos

1. Local da celebração do matrimônio
O local da celebração do matrimônio é determinado pelas normas vigentes da Arquidiocese de São Paulo. São permitidas celebrações de casamento
em capelas e igrejas das paróquias. São permitidas também em capelas de
hospitais e escolas, bem como em capelas de casas religiosas (cf. Diretrizes
da Província Eclesiástica de São Paulo para a Celebração do Sacramento do
Matrimônio – 31/05/2005 e Diretório dos Sacramentos – Arquidiocese de
São Paulo – pp. 97 e 98).
Não são permitidas celebrações de casamento em restaurantes e buffets. Em outros espaços de encontros sociais, a permissão fica a critério do arcebispo.
2. Sacerdote convidado
Os noivos podem convidar um padre amigo de outra paróquia para assistir seu
matrimônio. Pede-se que apresentem, com antecedência, o nome completo do
sacerdote e cópia de um documento de identificação clerical, para que o pároco
lhe dê a devida autorização.
3. Autenticidade das informações
A Igreja Católica Romana exerce suas atividades de acordo com as regras e normas do Direito Canônico. Dessa forma, o pároco tem autoridade para suspender
a realização da cerimônia matrimonial caso se confirme ou haja suspeita fundada
de má-fé por parte dos noivos e falsidade ou irregularidade nas informações por
eles prestadas durante o processo de habilitação matrimonial, mesmo que essa
constatação aconteça no ato da cerimônia religiosa.

Dias e Horários para Celebração

• Quinta-feira e sexta-feira: 20h e 21h.
• Sábado: 11h, 17h, 18h, 19h, 20h e 21h.
• Domingo: 16h.
Outros dias e horários: a combinar, segundo a disponibilidade da paróquia.

4

Procedimentos preliminares

1. Marcar o dia e a hora com antecedência
A primeira ação dos noivos será marcar com antecedência a data e o horário do
casamento. Apenas a reserva da data e do horário do casamento não garantirá a
realização da celebração do matrimônio. É fundamental a instauração e conclusão do processo matrimonial.
2. Abertura do processo matrimonial
O processo matrimonial deverá ser feito na paróquia mais próxima da residência
da noiva ou do noivo. Para fazer o processo, é necessária a presença de ambos,
munidos dos documentos abaixo relacionados.
3. Documentação necessária para o processo matrimonial
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente.
b) Certidão de Batismo atualizada para fins matrimoniais, com data de emissão inferior a seis (6) meses. A certidão é emitida pela paróquia onde os noivos
foram batizados.
c) Comprovante de residência.
d) Certificado de participação no Curso de noivos, que pode ser feito em qualquer paróquia.
Obs.: A documentação deve ser apresentada com quatro (4) meses de antecedência da data marcada para o casamento.
4. Transferência do processo matrimonial
Quando houver transferência do processo matrimonial de uma paróquia para
a Paróquia Santa Teresinha, o noivo ou a noiva deverá entregá-lo na secretaria
paroquial até 30 dias antes da data da celebração.
5. Pagamento da taxa
O valor da taxa poderá ser dividido em até duas vezes, primeira parcela no ato da
reserva e segunda parcela 30 dias antes do casamento.
6. Curso de Noivos
Mais que uma formalidade, o curso serve como meio para que os noivos vivam um momento de oração, reflexão e partilha das expectativas que têm sobre
o significado da vida familiar e da compreensão da Igreja sobre o Sacramento do
Matrimônio. Para que alcance seu objetivo, possui uma equipe responsável pelo
acolhimento, pelas dinâmicas e pelas palestras dirigidas aos noivos.
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A chuva de rosas

A chuva de rosas é uma bonita e significativa tradição da Igreja de Santa Teresinha do
bairro Higienópolis. Na celebração do casamento, acontece durante a bênção e troca
das alianças. A primeira chuva de rosas em
nossa paróquia aconteceu durante um matrimônio no dia 21/01/1961. Desde então,
tornou-se um significativo costume.
Santa Teresinha, já doente e intuindo a
proximidade de sua morte, prometeu que
na vida eterna não ficaria inativa. Antes de
morrer, usando uma frase que ouviu durante
a leitura da “Vida de São Luís Gonzaga”, disse que faria cair sobre todos uma “chuva de
rosas”, referindo-se aos favores e graças que
alcançaria de Deus em benefício dos seus
devotos.
Na celebração dos casamentos, a chuva de
rosas simboliza a graça de Deus derramada
sobre o casal. Através dessa tradição, aqueles
que participam da celebração matrimonial
compartilham a alegria e a esperança dos
noivos em momento tão especial.
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Pontualidade e procedimentos para a celebração
1. Convites

A fim de evitar atraso no início da celebração, é conveniente que os noivos antecipem em 30 (trinta) minutos o horário da cerimônia no convite.
2. Padrinhos
Aconselhamos que haja no máximo (4) quatro casais de cada lado para
que se acomodem adequadamente no espaço disponível para eles.
3. Pontualidade
Geralmente a duração da celebração é de até 40 (quarenta) minutos,
desde que iniciada na hora marcada. É tempo suficiente para uma celebração bem-feita. A pontualidade é extremamente importante.
Além de demonstrar respeito pelos convidados, é garantia de uma celebração digna e solene. O noivo, pais e padrinhos devem chegar com pelo
menos 30 (trinta) minutos de antecedência e a noiva, no mínimo 10 (dez)
minutos.
A “chuva de rosas”, característica dos casamentos em nossa paróquia,
depende da pontualidade dos noivos. Se houver atraso, será suspensa.
4. Cerimonial e assessoria
Será permitido cerimonial (assessores de eventos) contratado pelos
noivos, porém deve seguir todas as normas da Igreja e interagir com os
cerimoniários da paróquia, que são os responsáveis indicados pelo pároco para zelar pelo bom andamento da celebração. Os cerimoniários
contratados não terão autonomia dentro da Igreja.
5. Entradas solenes
Permitimos no máximo 4 (quatro) entradas:
1.Entrada do noivo, pais e padrinhos ou somente os padrinhos;
2.Entrada do noivo ou dama e pajem;
3.Entrada da noiva;
4.Entrada das alianças antes da bênção destas.
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6. Decoração
Se houver mais de um casamento no mesmo dia, os noivos deverão
combinar entre si uma única decoração, rateando as despesas. Em nossa
paróquia não é permitido colocar velas de parafina, luzes elétricas, anjos,
colunas e nenhum tipo de material elétrico dentro e fora da igreja. Luzes
e velas à bateria.
7. Música (coral e orquestra)
Na escolha do repertório, leve-se em consideração as normas da Arquidiocese quanto à celebração do Sacramento do Matrimônio. Prefira-se
música sacra ou erudita; senão, atente-se ao bom senso, procurando, em
caso de dúvidas, a devida orientação na paróquia.
8. Prestação de serviços
Todos os profissionais contratados pelos noivos estejam cientes e em
conformidade com as normas e orientações da Paróquia Santa Teresinha. Seus serviços serão devidamente acompanhados e supervisionados. Os noivos só podem escolher profissionais de decoração, foto, vídeo e coral cadastrados neste Guia.
Os profissionais credenciados para trabalhar em nossa igreja possuem
o devido conhecimento do local e das normas para a correta realização
da cerimônia. No entanto, a Paróquia Santa Teresinha não pode assumir
responsabilidades de qualquer natureza, seja ela civil, penal, tributária
(fiscal e/ou financeira) ou trabalhista, com relação às empresas anunciadas no Guia, bem como em relação aos serviços por elas prestados.
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Decoração
Biana Melo Decorações
Endereço: Rua Celestino Marinelli, 156 - Pq São Domingos (Atelie), São Paulo- SP
Email: atendimento@bianamelodecor.com.br
Telefones: 11 2924-0531/ 11 95577-2214 (WhatsApp)
Instagram: @bianamelo
CR Decorações
Avenida Mofarrej, 275 Ap 243, Rouxinol - Vila Leopoldina - Lapa – SP
Tel.: 11 99632-5708 / 11 97337-5204
Facebook: crdecoracoes | Instagram: @crdecoracoes
Márcio & Celso Decoração
Rua Maria José, 198 – Bela Vista – S. Paulo - SP
Tel.: 11 3889-7374 (WhatsApp)
Site: www.marcioecelso.com.br
E-mail: atendimento@marcioecelso.com.br
Instagram: @marcioecelsodecoracao
Rubens Decorações
Rua Cunha Gago, 687 – Pinheiros
Tel.: 11 3815-3888 (WhatsApp)
Site: www.rubensdecoracoes.com.br
E-mail: rubens@rubens.com.br
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Rodrigo Amaral – Designer Floral desde 1989
Festas & Eventos | Cerimônias Religiosas | Buquês | Iluminação Completa
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1826
Tel.: 11 5041-2013 / 11 99266-1326 (WhatsApp)
Site: www.RodrigoAmaral.com | E-mail: Contato@RodrigoAmaral.com
Facebook.com/RodrigoAmaralDesignerFloral
Instagram: @RodrigoAmaralDesignerFloral
Rinaldo Decorações
Rua Cuiabá, 1008 – Alto da Mooca – SP
Tel.: 11 975874745
Site: www.rinaldodecoracoes.com.br
Facebook: rinaldodecoracoes
Instagram: @rinaldodecoracoes
Oficina de Arte Floral decorações –
Criações exclusivas para igrejas, Festas e Eventos
Trav. Dona Paula, 13 – Higienópolis – para sua comodidade agende sua visita
Tel.: 11 94280-3577 (WhatsApp)
Instagram: @oficinadeartefloral
E-mail: divino.reis@yahoo.com.br
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Coral
Rapsódia Coral e Orquestra
Rua Maranhão, 598 - Higienópolis
Tel.: 11 3666-9686 / 11 3663-3900 / 11 95166-9689 (WhatsApp)
Site: www.coralrapsodia.com.br |E-mail: contato@coralrapsodia.com.br
Instagram: @coralrapsodia
Bevilacqua Coral e Orquestra
Rua Ourânia, 253 - Alto de Pinheiros - SP
Tel.: 11 3816-4768 / 11 98500-7203 (WhatsApp)
Site: www.coralbevilacqua.com.br | Instagram: @bevilacquacoral
E-mail: renato@coralbevilacqua.com.br
Magnificat Coral e Orquestra
Av. Queiroz Filho, 1700, Torre E, sala 101 – Villa Lobos Office Park - SP
Tel.: 11 94333-1186 (WhatsApp)
Site: www.coralmagnificat.com.br | E-mail: coral@coralmagnificat.com.br
Facebook.com/magnificatcoral |Instagram: @magnificatcoral
Baccarelli Elizete Costa
Rua Doutor João Ribeiro, 447 - SP
Tel.: 11 5549-2011 / 11 3051-4840 / 11 98962-1388
Site: www.baccarellielizetecosta.com.br |E-mail: contato@bacarelli.com.br
Facebook/Youtube e Instagram: @baccarellielizetecosta
A. A. A. Toccata Coral e Orquestra
Av. Pompeia, 2018 - São Paulo - SP
Tel.: 11 97647-8416 / 11 97655-3420
Site: www.coraltoccata.com.br | Instagram: @coraltoccata
E-mail: toccata@toccata.com.br
Facebook: coraleorquestratoccata
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Coral Del Chiaro
Avenida Jamaris, 616 - Moema - SP
Tel.: 0800-702-8020 / 11 5051-3234 / 11 99963-8087 (WhatsApp)
Site: www.coraldelchiaro.com.br | Instagram: @delchiarocoral
E-mail: contato@coraldelchiaro.com.br
GÊNESIS Coral & Orquestra & Nautilus Shows
Avenida Angélica, 672 – CONJ 115/117 | Tel.: 11 3667-9173 / 99124-4061 (WhatsApp)
Sites:www.genesiscoraleorquestra.com/www.nautilusshows.com/
Instagram:@genesiscoraleorquestra/@nautilusshows
E-mail: genesiscoraleorquestra@gmail.com /nautilusshows@gmail.com
Allegro Coral e Orquestra
Tel.: 11 99814-4400
Site: www.allegrocoral.com.br | Instagram: @allegrocoral
E-mail: contato@allegrocoral.com.br
J. Antônio Coral e Orquestra
Avenida Lacerda Franco 115 conj. 11 – Cambuci
Tel.: 11 5574-0027 / 11 98904 3131
j.coral@terra.com.br
São Paulo Schola Cantorum
Tel.: 11 94486-0603 (WhatsApp)
Site: www.liturgiacatolica.com.br
Facebook: spscholacantorum | Instagram: @spscholacantorum
Newton Alexandre Ferreira de Lima (Organista)
Tel.: 11 99186-7494
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Foto e Vídeo
Ricardo Hara Fotografia
Alameda Lorena, 1304 cj 1210-Jardim Paulista/Rua Cuiabá,345- Mooca - SP
Tel.: 11 94109-6936 (WhatsApp)
Site: www.ricardohara.com.br | Instagram: @ricardoharafotografia
Digfilms Produtora – Fotografia & Filme
Avenida Angelica 672, sala 117
Tel.: 11 940326958 (WhatsApp)
Site.: www.digfilms.com.br | E-mail contato@digfilms.com.br
Instagram: @digfilmsprodutora
Foca Foto e Vídeo
Avenida Jamaris, 745 – Moema – SP
Tel.: 11 99135-1628 (WhatsApp)
Site: www.focafotoevideo.com.br | E-mail: contato@focafotoevideo.com.br
Instagram: @focafotoevideo
Paulo Freitas Foto e Vídeo
Rua Venâncio Aires, 452 – Vila Pompeia - São Paulo
Tel.: 11 99147-2216
Site: www.paulofreitas.com.br | E-mail: atendimento@paulofreitas.com.br
Facebook e Instagram: @paulofreitasfotoevideo
Foto Azul Foto & Filme
Av. Brig. Faria Lima, 2631 – 8º andar Cj. 804
Tel.: 11 3093-3131 / 11 98389-0491 (WhatsApp)
Site: www.fotoazul.com.br
E-mail: fotoazul@fotoazul.com.br | Instagram: @foto_azul
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Nilson Versatti – Fotografia e Filme
Tel.: 11 99900-2285 / 11 94968-0000
Instagram: @studionilsonversatti
Site: https://nilsonversatti.pixieset.com/
Scena Fotografia e Filme
Rua Antonio Gebara, 525 – Planalto Paulista – SP
Tel.:11 94021-7730 / 11 94016-2450
Site: www.scena.com.br
E-mail: scenafotografia@gmail.com
Facebook: Scena Produtora | Instagram: @scenaprodutora
Produtora 7
Tel.: 11 96928-1714
Site: www.produtora7.com.br | Instagram: @produtora7
E-mail: eventos@produtora7.com.br
Manuk Foto e Vídeo – Casamento Personalizado
Av. Chibaras, 546 - Moema - SP
Tel.: 11 5051-1604 / 11 998157998 (WhatsApp)
Site: www.manuk.com.br | E-mail: manuk@manuk.com.br
Instagram: @manukfoto | Facebook.com/manukfoto

Assessoria

Marquinhos Cerimonial
Tel.: 11 98488-7212
Instagram: @marquinhoscerimonial
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Santa Teresinha

Santa Teresinha (1873-1897) nasceu na
França e aos 15 anos tornou-se monja. Ela
viveu em um mosteiro católico da Ordem do
Carmelo Descalço e morreu muito jovem. Durante os anos de sua vida no mosteiro, escreveu poesias, peças teatrais e diversas cartas.
A sua autobiografia - manuscritos preciosos,
que receberam o nome de “História de uma
alma” - foi publicada postumamente e é um
dos grandes clássicos da literatura espiritual
de todos os tempos, além de ser um dos livros mais lidos em todo o mundo.
Ela ensina um caminho de simplicidade,
com amor e atenção às pequenas coisas do
cotidiano. Ela é amada por pessoas de outras
culturas, de outras religiões. Os católicos celebram missas e festejam o seu dia em 1º de
outubro. Antes de morrer, ela disse: “Vou fazer
cair sobre o mundo uma chuva de rosas”, significando que mandaria do céu muitas graças
sobre todos os povos. Por isso, os devotos de
Santa Teresinha, quando rezam pedindo milagres ou graças, esperam receber uma rosa
como sinal de que serão atendidos.
Ela é muito querida em todo o Brasil. Em
São Paulo, os Frades Carmelitas da Igreja de
Santa Teresinha de Higienópolis celebram
missas especiais, com uma chuva de pétalas de rosas que cai do alto do templo sobre
os devotos, na hora da bênção. No dia 1º de
outubro, dia de Santa Teresinha, muitas pessoas vão à Igreja para rezar, fazer pedidos e
agradecer os milagres recebidos.
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Paróquia Santa Teresinha
Igreja
Rua Maranhão, 617 – Higienópolis
Secretaria e Lojinha
Rua Piauí, 844 – Higienópolis
CEP 01241-000 – São Paulo – SP

www

(11) 3660-1220
(11)94471-6976
www.santateresinhahigienopolis.org.br
santateresinhahigienopolis
@ParoquiaSantaTeresinhaHigienopolis
Santa Teresinha Higienópolis

Expediente paroquial
Secretaria
Terça-feira a sábado das 8h30 às 12h e das 13h às 18h.
Missas
Verificar na secretaria ou no site.
Batizados
Comunitário: 1º e 3º sábado do mês às 11h
Individual: consultar horários na secretaria
Missa votiva de Santa Teresinha
Dia 01 do mês às 15h30 e 19h.
Quando é domingo ou feriado, transfere-se para o dia 02.
Sábados, somente às 15h30.
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