Palavras aos Noivos
Queridos Noivos
Neste guia encontram-se as informações necessárias
para que eu possa celebrar o casamento de vocês.
Peço a gentileza que as leiam com atenção e, caso
persistam dúvidas, por favor entrem em contato comigo.
Desde já expresso meu imenso prazer em celebrar o
casamento de vocês.

Reverendo José Roberto Cristofani
Sou o Pastor José Roberto Cristofani, ministro religioso
Presbiteriano e celebrante de casamento.
Sou doutor (PhD) em Escritura Sagrada e um amante
da poesia bíblica.
Minha missão é invocar a bênção do Criador sobre os
seus filhos. Abençoar casais que desejam receber a
bênção sobre o seu relacionamento.

Cerimônia Especial
Muitos noivos, como vocês, procuram uma alternativa
às cerimônias tradicionais de casamento.
Nós realizamos uma cerimônia criativa e encantadora,
pois compartilhamos, com a maioria dos noivos, que
cada cerimônia é única.
Por isso preparamos a celebração e a mensagem para
cada ocasião, segundo o desejo do casal.

Locais de Celebração
Com o objetivo de tornar a celebração ainda mais
personalizada, nós realizamos a cerimônia no local
que vocês escolherem.
Pode ser em buffet, chácara, sítio, pousada, hotel,
cartório, igreja, clube etc.
E também em qualquer outro lugar que seja apropriado
para a realização de um enlace matrimonial.

Religioso e Civil
A cerimônia de casamento religioso pode ter efeito
civil ou não.
De acordo com a opção dos noivos, podemos celebrar
uma cerimônia religiosa com efeito civil.
Isso evita gastos duplicados com duas cerimônias.
Além disso, facilita o planejamento e a realização do
casamento.

Auxílio Celebrativo
Como parte de nosso trabalho, damos total auxílio
para a preparação da celebração.
Ajudamos a escolher o tema e a ordem de cada passo
da cerimônia.
Também elaboramos o discurso (homilia) de acordo
com o tema escolhido pelo casal.

Entrevista com os Noivos
Para que tudo seja bem planejado e executado, nós
conversamos pessoalmente com os noivos.
Chamamos de “Entrevista com os Noivos” uma conversa
de conhecimento mútuo para colher o maior número de
informações possíveis.
Nessa conversa damos as orientações necessárias para
que tudo transcorra conforme planejado.

História dos Noivos
Os noivos relatam sua história de amor e nós a
transformamos em um texto poético que é lido no início
da celebração.
Em nosso site www.celebrarcasamento.com.br vocês
podem ler algumas dessas histórias feitas para os
noivos a partir da história de amor deles.

Taxa de Celebração
Por ocasião da contratação do serviço, os noivos darão
um sinal de 50% da taxa combinada.
O restante deverá ser liquidado até 30 dias antes do
casamento.
Em caso de mudança de data, a mesma deverá ser
comunicada com 60 dias de antecedência.

Outras Informações
Reverendo José Roberto Cristofani
(11) 3804 2100 - (11) 8440 1518
Assessora Cida
(11) 3938 2100 - (11) 8989 1778
Email: contato@celebrarcasamento.com.br
Website: www.celebrarcasamento.com.br

