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TERMO DE CASAMENTO RELIGIOSO

No dia _________________, às _______ horas (__:__h), na [nome da igreja], na Rua
[endereço completo da igreja], perante mim, Celebrante Pastor [nome do pastor], e na
presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, sem impedimento e de acordo com
o disposto no Artigo 73 da Lei 6.015 de 31/12/73 e Artigo 1.516 do Código Civil Brasileiro,
receberam-se em matrimônio [NOME DO NOIVO] e [NOME DA NOIVA]. Sendo que os
contraentes apresentaram a CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, nos
seguintes termos: Certifico que, em virtude dos documentos legais que me foram apresentados
pelos contraentes: [NOME DO NOIVO], de nacionalidade [nacionalidade do noivo], [profissão
do noivo], [estado civil do noivo], natural de [cidade onde o noivo nasceu], onde nasceu no dia
[dia do nascimento do noivo], residente e domiciliado na Rua [endereço completo do noivo],
filho de [nome do pai do noivo] e [nome da mãe do noivo], residentes e domiciliados em [nome
da cidade onde os pais do noivo moram]; e [NOME DA NOIVA], de nacionalidade
[nacionalidade da noiva], [profissão da noiva], [estado civil da noiva], natural de [cidade onde a
noiva nasceu], onde nasceu no dia [dia do nascimento da noiva], residente e domiciliada na
Rua [endereço completo da noiva], filho de [nome do pai da noiva] e [nome da mãe da noiva],
residentes e domiciliados em [nome da cidade onde os pais da noiva moram]; os quais
satisfazem as exigências do Artigo 1.525 do Código Civil.
Certifico, ainda que o regime de bens do casamento dos pretendentes será o de [informar o
regime de bens do casamento], e o contraente, após o casamento, continuará (ou passará) a
adotar o nome de [NOME DO NOIVO] e a contraente, após o casamento, continuará (ou
passará) a adotar o nome de [NOME DA NOIVA]. Tendo sido afixado em lugar de costume o
Edital de Proclamas e, decorrido o prazo legal, nenhuma oposição foi apresentada, nem me
consta que haja qualquer impedimento ao casamento, considero-os, habilitados a se casar
dentro do prazo de (90) dias a contar desta data. [Cidade onde ocorreu o casamento], [Data],
(a) Notário e Registrador do Cartório de Ofício de Registro Civil.
Foram Testemunhas:
1a) [Nome da 1a testemunha], idade [idade da 1a testemunha], de nacionalidade
[nacionalidade da 1a testemunha], [profissão da 1a testemunha], [estado civil da 1a
testemunha], R.G. [documento de identificação da 1a testemunha], Órgão Expedidor [do
documento de identificação da 1a testemunha], residente e domiciliado na Rua [endereço
completo da 1a testemunha].
2a) [Nome da 2a testemunha], idade [idade da 2a testemunha], de nacionalidade
[nacionalidade da 2a testemunha], [profissão da 2a testemunha], [estado civil da 2a
testemunha], R.G. [documento de identificação da 2a testemunha], Órgão Expedidor [do
documento de identificação da 2a testemunha], residente e domiciliado na Rua [endereço
completo da 2a testemunha].
E, para constar, lavro o presente em duas vias, uma no livro próprio e outra em termo avulso,
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assinado por mim celebrante, pelos cônjuges e testemunhas.
Celebrante: ________________________________________________________
Marido (esposo): ________________________________________________________
Mulher (esposa): ________________________________________________________
Testemunhas:
1a) ________________________________________________________
2a) ________________________________________________________
(carimbo da igreja)

ORIENTAÇÃO AO PASTOR

O Termo de Casamento Religioso (também chamado de Ata de Casamento Religioso),
devidamente assinado, é entregue pelo Pastor Celebrante aos noivos após o casamento para
ser levado obrigatoriamente ao cartório onde eles deram entrada nos papéis para o casamento,
que então validará o casamento efetuado pelo pastor.

DICAS/ EXEMPLOS
Se o endereço do pai de algum dos noivos for desconhecido, coloque a seguinte expressão:
ele, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, ela, residente e domiciliada em
[cidade onde ela mora].
Se o pai de algum dos pais é falecido, coloque a seguinte expressão:
ele, falecido, ela residente e domiciliada em [cidade onde ela mora].
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
Este Termo de Casamento Religioso foi obtido em Cartório de Registro Civil no mês de Julho
de 2.009. Fique atento às alterações legais. Antes de utilizá-lo, apresente-o ao cartório onde o
casamento será registrado, para confirmar sua aplicação. O Copeb não se responsabiliza pela
exatidão destas informações nem por sua atualização.
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