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                     Regulamento: Cerimônias Religiosas de Casamento 

1.  Da Solicitação 

1.1 Deverá ser feita com antecedência mínima de 90 dias da data pretendida. 

1.2 Deverá ser solicitada a Secretária o preenchimento da Ficha de Solicitação. 

2. Das Dependências 

2.1 Será feita a concessão do templo, com tapete, ar condicionado, banheiros, 

estacionamento, não cabendo a Igreja a responsabilidade pela guarda dos carros. 

2.2 Não será permitido fumar nem conduzir acesos quaisquer tipos de fumo nas 

dependências da igreja, estacionamento, bem como pessoas alcoolizadas. 

3. Da Cerimônia 

3.1 Só serão permitidas cerimônias religiosas de casamento; sem efeitos civis, de 

cultos evangélicos. Não cabendo a Igreja local a responsabilidade pelas 

participações musicais, programa, regência, órgão decoração e celebrante. 

3.2 Em caso de utilização do órgão da Igreja, seguir o regulamento existente para este 

fim. 

3.3 A liderança, Pastoral e/ou o Ministério de Louvor e/ou Educação Religiosa, deverá 

ser consultada. 

4. Do Pagamento 
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4.1 De acordo com o art. 85 do Regimento Interno da Igreja, o pagamento será feito 

no valor de 50 % do salário mínimo vigente no país. 

4.2 O parágrafo segundo diz: os nubentes serão responsabilizados, com uma multa de 

50% da taxa prevista no capítulo 4.1,  por atraso superior a 45 minutos do horário 

previsto para o início da cerimônia. 

4.3 Será cobrado o valor de 100,00 (cem reais) para zeladoria da Igreja, 50,00 

(cinqüenta reais) para o operador de som, 50,00 (cinqüenta reais) para a 

administração e segurança. 

4.4 O prazo máximo para pagamento será de até uma semana antes da data de 

realização da cerimônia, sob pena de considerar-se desfeito o acordo, não se 

responsabilizando a Igreja por quaisquer danos que o solicitante venha a ter por 

este ato. 

4.5 A ornamentação fica por conta dos nubentes, sendo fiscalizada pelo 

Departamento de Ornamentação da Igreja. 

5. Do Período de Concessão 

5.1 O Templo estará disponível no dia previsto para decoração no período de 8:00h às 

13:00h, sendo reaberto uma hora antes da hora prevista para o início da 

cerimônia, não devendo o término da cerimônia ultrapassar as 22:00h. 

5.2 Caso haja necessidade de ensaio, o mesmo deverá ser realizado em dia e horário 

acertado com o Administrador da Igreja. 
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5.3 Não será mudada a ornamentação com como a cor de cortinas em função da 

cerimônia. 

 

 

Ass. Noivo:______________________________________________________ 

 

 

Ass. Noiva:______________________________________________________ 
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Ficha de Solicitação 

 

Noivo 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Identidade:________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Noiva 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Identidade:________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Data escolhida para cerimônia:_______________________________ 

Horário:_____________________________ 

 

________________________________________________________ 

Noivo 

 

__________________________________________________________ 

Noiva 

 

Estando de acordo com a Concessão do Templo e dependências, assinam abaixo: 

 

_________________________________________ 

Secretária 

 

__________________________________________ 

Pastor 

 

Nova Iguaçu ________ de ____________________ de ______________. 


