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    Para escolher o dia do casamento, você pode levar em conta algumas datas que tenham 

significado especial para você e seu noivo, como a data do primeiro beijo, o dia em que se 

conheceram, ou quem sabe tentar algo diferente, como um estudo numerológico ou astrológico. 
        
Mas é importante que vocês cuidem de alguns pontos:
     
           Determinem o local da cerimônia: caso vocês tenham o sonho de realizar a cerimônia ao ar 

livre, devem lembrar que o período de chuvas vai de dezembro a março. Nesse caso, o melhor é 

escolher uma data entre os outros meses, quando o risco é menor.

      V e r i f i quem a d i spon ib i lidade do local para a realização da cerimônia: muitas 

igrejas/templos e locais para festas são tão concorridos que fica difícil encontrar uma data 

disponível, caso a reserva não seja feita com muita antecedência. Dependendo do local, o tempo de 

reserva pode chegar a um ano e meio. 
           
            Tenha cuidado com os feriados e período de férias: uma data no período de férias ou em um 

feriado prolongado pode ajudar a trazer para a festa aquele parente distante; entretanto, lembre-se 

de que vocês deixarão de contar com a presença de algumas pessoas que têm o costume de viajar e 

que, desse modo, poderão não comparecer à sua festa. Caso conheçam muita gente e queiram 

economizar nos convidados, essas datas podem fazer uma enorme diferença no bolso. Nesse caso, 

seria interessante usar um pré-convite (leia mais sobre isso no item “convites”, do capítulo 6, 

serviços).

            Pesquisem preços de salões e sítios: em meses mais concorridos os preços do aluguel de 

salões e sítios podem ficar mais caros. Portanto, antes de escolher a data, o ideal é verificar o 

período de promoções, pois algumas vezes antecipar ou adiar o evento em alguns dias pode valer a 

pena.

   1.1 Definindo a data e horário 
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    Seguem algumas dicas sobre as estações, que podem ajudá-la na escolha da data de seu 

casamento:

       Primavera – ideal para casamentos ao ar livre e decorados com muitas flores.
     V erão – estação mais quente do ano, é ideal para as cerimônias realizadas pela manhã ou, 

ainda,  para cerimônias na praia.
       Outono – perfeito para cerimônias à tardinha ou, ainda, no campo.
    Inverno – combina perfeitamente com os casamentos mais formais, como as cerimônias 

realizadas após as 20h.

      

A data do seu casamento e as estações
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       A hora do casamento influencia tudo que o cerca, pois será a partir dele que vocês irão definir o 

local, a decoração, o cardápio, os trajes, etc. Portanto, o horário deve ser escolhido de acordo com o 

estilo de casamento que vocês idealizam:
       
       Casamento pela manhã:

       A maioria dos casamentos pela manhã é informal, portanto não exige muito luxo. Mas isso não 

quer dizer que não possa ser elegante. Em virtude do horário, dê preferência aos finais de semana e 

feriados – assim ninguém precisa faltar aos compromissos ou deixar de fazer alguma coisa para ir 

ao seu casamento. Também é ideal para casamentos ao ar livre, tanto no campo quanto na praia, 

mas não se esqueça de verificar a previsão do tempo na véspera, para que não haja imprevistos. 

Predomina o clima romântico e informal. Um almoço é uma grande pedida nesse tipo de 

cerimônia. Nesse horário, devem ser evitados os brilhos.

       Casamento à tarde: 

     Uma cerimônia no período da tarde, até as 18 horas, deve tomar as mesmas precauções do 

casamento pela manhã. Esse horário também sugere um casamento mais informal, que pode, 

também, ser realizado ao ar livre. Em horário de verão, tome cuidado com o sol muito forte do 

período da tarde. Um buffet simples com champanhe, bolo e doces, um coquetel mais elaborado, 

ou até mesmo um jantar por volta das 20 horas são ótimos para serem servidos nesse tipo de 

cerimônia. Nesse horário, é possível utilizar brilhos, porém de forma discreta.

       Casamento à noite:  

    C asamentos após as 20 horas pedem mais requinte e sofisticação, como flores nobres, 

decoração caprichada e luzes. Devido ao horário, não há restrição quanto aos dias da semana. 

Locais fechados são mais interessantes, uma vez que costuma ser mais frio à noite. Sugere- se que 

seja oferecido aos convidados um jantar com pratos quentes. Nesse horário, pode-se abusar dos 

brilhos, e as roupas deverão ser de tecidos mais nobres.

  O horário
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     L embre-se de que vocês terão de decidir e avaliar vários itens, orçamentos e outros tantos 

fatores. Portanto, o ideal é ter no mínimo doze meses de antecedência, para não haver atropelos. 

Afinal, você não quer chegar no dia mais importante da sua vida cansada e estressada de tanta 

correria para acertar tudo, não é mesmo?

        Após a definição da data e do horário, preencha o texto abaixo:

     Nós escolhemos as __________horas do dia __________ do mês de __________ do ano de 

__________ como o dia do nosso casamento.
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       Vestido, bolo, buffet, decoração, música.... O casamento é um evento que envolve a contratação de tantos 

serviços para a sua realização que, muitas vezes, os noivos não sabem por onde começar! Para isso, vocês 

poderão contar com uma Assessoria de Casamento, que irá ajudá-los nessa tarefa, auxiliando no planejamento 

e na organização de seu casamento. Assim, você e seu futuro marido podem continuar com seus afazeres, sem 

prejudicar a preparação para o grande dia.

    A ssessoria  significa apoio, suporte, estar ao seu lado, trabalhando pelo seu casamento. Todas as 

solicitações serão feitas por vocês, assim como todas as escolhas. O casamento é dos noivos. A Assessoria 

participa desse momento, orientando e cuidando de todos os detalhes.

     Uma Assessoria Completa envolve desde a concepção do evento até a sua realização. Baseada nas 

informações passadas pelo casal, o assessor poderá auxiliá-los na formatação do evento e propor diversas 

sugestões, indicações e pesquisas de mercado, que atendam às suas necessidades, além de elaborar um 

cronograma, o que  permite que os serviços sejam pesquisados e contratados no tempo certo.                        

        Uma assessoria de casamento completa cumpre as seguintes funções:

             A uxílio na definição do estilo/tipo do evento, escolha e reserva do local da cerimônia e da recepção.

           Seleção/indicação de fornecedores (por ter experiência, conhece os profissionais e pode indicar e/ou 

contratar os melhores, buscando obter bons descontos).

             Negociação e gerenciamento dos orçamentos e contratos com os fornecedores.

           P lanejamento e coordenação do cronograma/agenda mensal (essencial para orientá-los no processo 

de planejamento e organização, garantindo a pontualidade nos pagamentos dos fornecedores e no 

comparecimento aos compromissos previamente agendados, como reuniões, provas, degustações etc.).

             Acompanhamento das reuniões com fornecedores (é importante a sua presença nessas reuniões, pois 

a função do profissional é de dar dicas e buscar adequar as ofertas ao seu orçamento e aos seus desejos).

         P  l a nejamento e e xecução da cerimônia religiosa (caso a igreja/templo não possua profissionais 

exclusivos para esses serviços).

             Planejamento da recepção (definição do cronograma/sequência dos acontecimentos).

   1.2 Contratando a assessoria de casamento
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    A u nião d e  vocês  deverá ser formalizada legalmente. Essa formalização é chamada de 

casamento civil, e trata-se de um processo simples, como você verá em seguida.

     V o cês d everão dar entrada no processo de habilitação do casamento civil no cartório de 

registro civil mais próximo, com antecedência mínima de 30 dias da data predeterminada e 

máxima de 60 dias, pois é necessário aguardar a habilitação, que pode levar de 20 a 30 dias. Após, 

poderá ser marcada a data no cartório da oficialização.

     Ao entrar com esse pedido, vocês já deverão ter decidido como irão lidar com os bens, pois 

deverão escolher o regime que irá reger o seu contrato de casamento:

            Comunhão Parcial de Bens – nesse regime, todos os bens adquiridos após o casamento 

serão comuns a vocês dois, porém os adquiridos antes continuam pertencendo individualmente a 

cada um.

            Comunhão Universal de Bens – conhecido popularmente como “o que é meu, é teu”. 

Nesse regime, todos os bens em nome de cada um de vocês pertencerão ao casal, 

independentemente do momento de sua aquisição.

            Separação Total de Bens – nesse regime, nada se comunga, nem antes, nem após o 

casamento; os bens pertencerão individualmente a cada um de vocês. Esse regime é obrigatório 

para noivos maiores de 60 anos e menores de 16 anos.

            Participação Final nos Aquestos – regime de separação total de bens. Em caso de 

dissolução do casamento por morte ou divórcio, os bens adquiridos no decorrer do casamento 

serão divididos.

   O Casamento Civil

Cerimônia Civil
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       Ao entrar com o pedido, é necessário que vocês apresentem alguns documentos:

 

            RG original dos noivos; 

            Certidão de Nascimento original dos noivos;

           Os documentos necessários para a realização de um casamento civil dependem também do 

estado civil dos noivos. 

       No caso de divorciados, deverão ser apresentados também:  

            Certidão de Casamento com averbação de divórcio original; 

            Cópia da carta de sentença de divórcio.

       Para viúvos, acrescente os seguintes documentos:

         Certidão de Casamento com anotação de óbito original, ou Certidão de Óbito original do 

cônjuge falecido;

            Cópia do Formal da Partilha.

       Para estrangeiros, devem ser apresentados os seguintes documentos:

            Passaporte Original ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) original;

            Certidão de Nascimento original consularizada;

            Declaração de estado civil;

       Um estrangeiro divorciado deve apresentar também: 

       Certidão de Divórcio original consularizada, ou seja, validada por um consulado ou 

embaixada do Brasil no país da emissão;

            Certidão de Divórcio original consularizada. 

            E um estrangeiro viúvo tem de acrescentar a Certidão de Óbito consularizada.

   2.1 Organizando a documentação necessária

Cerimônia CivilCerimônia Civil
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     Vocês decidiram casar, marcaram a data e, finalmente, chegou a hora de escolherem o local 

onde acontecerá a cerimônia religiosa. Se você e seu noivo são de religiões iguais, fica mais fácil, 

mas, se são de religiões diferentes, convém decidir em que templo vão realizar o casamento.        
       Devem também comunicar às famílias com a diplomacia que o assunto exige.
       Em alguns casos, dependendo da religião, será preciso marcar a data com antecedência, até um 

ano antes, principalmente se escolherem casar nos meses concorridos do ano: maio, setembro, 

dezembro.

       Vejam abaixo quais são as providências a serem tomadas: 

         Na Igreja Católica:

       Para marcar a data:

      Em geral, a cerimônia deve acontecer na paróquia do bairro de um dos noivos. Para casar em 

outras igrejas, vocês deverão obter um documento de transferência junto à paróquia de origem.    

Antes de conseguir as transferências, terão de dar entrada nos documentos na igreja da paróquia a 

que pertencem. A escolha da data é livre, mas há algumas igrejas que não marcam casamentos 

durante o período de Quaresma. É muito importante lembrar que, para dar andamento ao 

casamento católico, os papéis exigidos são Certidão de Batismo, certidão de conclusão do curso de 

noivos e, caso sejam menores, autorização escrita dos pais, responsáveis, tutores ou curadores.

       A Cúria Metropolitana leva três meses, prazo oficial, para fazer correr os trâmites referentes ao 

casamento. Portanto, o prazo mínimo para dar entrada nos papéis é de três meses. Lembrem-se de 

que, nas igrejas da moda e/ou nos meses concorridos, esse prazo poderá ser ainda maior.

       Os documentos:

       Cada um dos noivos deverá levar à secretaria da igreja os seguintes documentos: 

            Cédula de Identidade;
   Cópia recente da Certidão de Batismo;         

            Certificado de conclusão do curso de noivas;
               Certidão assinada pelo juiz declarando a data em que o casamento civil será realizado ou a   

Certidão do Casamento Civil.
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    Caso um dos noivos seja viúvo: Certidão de Óbito do cônjuge falecido, mais os outros 
documentos acima relacionados.

      Na  Sinagoga: 

       Para marcar a data:

      A C ongregação Israelita aconselha os noivos a marcarem a data com a antecedência de um 
ano. O casamento só pode ser realizado se os dois pertencerem à mesma religião. Portanto, caso 
um dos noivos seja de outra fé religiosa, precisará antes converter-se à religião judaica e, para tanto, 
frequentar um curso que pode durar de quatro a oito meses.

       Os documentos :

      Os  noivos devem apresentar ao rabino cópia da Ketubah (certidão do casamento judaico dos 
pais), certidão de nascimento, bem como preencher um formulário com os dados pessoais.
 
      Na  Igreja Protestante:

       Para marcar a data:

       O casamento deverá ser marcado com bastante antecedência. Será marcado um encontro entre 
os noivos e o pastor, para que eles possam receber uma benção e refletir sobre a futura vida de 
casados. Os protestantes exigem que os noivos sejam solteiros.

      Caso vocês não compartilhem a mesma religião e não desejem se converter, podem optar por 
realizar uma Cerimônia Ecumênica.
     Para os menores: autorização por escrito dos pais, mais os outros documentos relacionados 

abaixo.
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    S e  você  optar por uma cerimônia religiosa, além da recepção, deve estar atenta a alguns 
detalhes.

       Casamento na igreja ou no templo, com recepção no mesmo lugar:

      Se a opção é apenas a cerimônia religiosa, com os cumprimentos na igreja, é bacana oferecer 
champanhe, bolo e doces no salão do local. Se isso não for possível, pode-se também servir apenas 
bem-casados no local. 

       Casamento religioso sem festa:

    C  apriche n a  decoração, nas flores e, principalmente, na música, que tem a função de 
sensibilizar os convidados. Ao final da cerimônia, escolha um lugar para agradecer a presença dos 
convidados e receber cumprimentos.
  
       Independentemente do tipo de casamento, na hora escolher faça alguns questionamentos: 

            Qual o valor da taxa cobrada pelo aluguel da igreja ou do templo? É condizente com meu 
orçamento?

            Qual a capacidade do local?

            Estará disponível na data de meu casamento?

            Quantos padrinhos cabem no altar?

            Possui um espaço para o coral?

            É de fácil acesso para meus convidados?

            Possui estacionamento? Será cobrado para meus convidados? Se não possui, existe 
facilidade em encontrar lugares para estacionar próximos à igreja?

         P osso  escolher o decorador, fotógrafo e coral, ou a igreja possui profissionais exclusivos 
para esses serviços?

            Posso levar um celebrante de minha escolha?

            É obrigatório o curso de noivos? Só para noivos ou inclui padrinhos? Esses também devem 
ser católicos?

            Posso realizar o casamento civil no local, após a cerimônia religiosa?

            Caso queira realizar a festa no salão da igreja ou do templo, qual o valor? Há um valor 
especial? Há infraestrutura adequada?

      3.2 O local da cerimônia religiosa
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            É permitido aos convidados jogar arroz nos noivos na saída?

       Mais algumas recomendações:

         N ão  ultrapasse meia hora de atraso, por respeito ao celebrante e seus convidados. Além 
disso, pode haver outros casamentos na mesma igreja no dia, e o atraso de uma noiva pode 
comprometer o horário das demais cerimônias.

            Durante a cerimônia, noiva não deve usar luvas.
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     O local da cerimônia religiosa é o primeiro lugar a que seus convidados irão no dia do seu 
casamento. É a primeira impressão que terão de sua celebração. E, como a primeira impressão é a 
que fica, capriche nessa decoração e mostre, já nos primeiros instantes, como será seu casamento. 
Tenha em mente alguns cuidados na hora de decorar o local da cerimônia religiosa.

            Indague se existem restrições quanto à quantidade de flores e aos tipos de arranjos.

            Havendo outros casamentos,  combine  a  decoração com as outras noivas .

            O decorador deve privilegiar flores da estação e evitar flores com aromas fortes.

            Combine as cores e não se preocupe em adequá-las à decoração de sua festa.

        Quanto ao buquê, pode ser redondo, em cascata, pequeno ou cheio. Se você for baixinha, 
evite um buquê muito comprido – já um buquê cheio não é recomendado para as gordinhas. 

            Lembre-se: o buquê deve combinar com seu vestido, e não com as flores do local, pois 
pode parecer que você montou seu buquê na última hora com os arranjos da decoração. Se 
possível, mostre a quem vai montar seu buquê o vestido ou um modelo deste.

            Se você não quiser se desfazer de seu buquê, encomende um menor para ser jogado às 
convidadas mais tarde.

            Não se esqueça do buquê da(s) daminha(s)! Pode ser igual ao seu, mas em tamanho menor. 
Assim como no buquê da noiva, o ideal é escolher o vestido da daminha antes de definir como será 
o buquê dela.

            Para o corredor que leva ao altar, escolha arranjos e flores especiais. As flores podem ser 
rosas (vermelha, amarela, rosa chá e champanhe), margaridas (brancas e amarelas), dálias ( 
amarelas, rosadas e vermelhas), lírios, magnólias ou orquídeas.
üPara um casamento no final de tarde, velas podem decorar o corredor e, assim, também iluminá-
lo. Para iluminar o corredor, você também pode usar luminárias entre os tecidos ou dentro de 
vidros.

            Para o altar, você pode usar jarrões, que são flores elevadas em colunas. Outra opção são 
plantas verdes altas e árvores de galhos.

            A flor na lapela do noivo, além de tradicional, é uma forma de diferenciá-lo. Por isso, 
escolha uma flor diferente daquelas usadas nos buquês e arranjos que decoram o local da 
cerimônia. A flor fica no lado esquerdo do noivo, um pouco abaixo do ombro.

3.3 A decoração da cerimônia religiosa
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     A escolha do local influencia na decoração e no estilo da festa do seu casamento. Um dos 

primeiros critérios na hora de escolher onde comemorar seu casamento, após verificar a 

disponibilidade da data, é o número de convidados. Uma lista grande excluirá muitos salões. A 

época do ano também é importante. 

     Uma regra que vale para qualquer local: sempre verifique o que está incluído no contrato de 

locação, como material (mesas, cadeiras, louças, toalhas), limpeza, serviço de Buffet, segurança, 

portaria. Se não tiver, é indispensável que você contrate esses serviços. Certas percepções não 

podem ser feitas por telefone ou email. Conhecer o local do seu casamento é fundamental no 

processo de escolha. Seguem alguns exemplos de locais de acordo com o tipo de casamento

       Casamento em um salão de festas:

     S e  você  escolheu ou pretende realizar sua recepção em um salão de festas, preste atenção 

nestas dicas: 

            Visite o local, verifique as instalações elétricas e da cozinha e observe se o número de 

banheiros é suficiente. Quanto à parte elétrica, verifique se o local possui geradores para o caso de 

faltar luz, bem como se existe estacionamento no local ou próximo a ele. 

            O local comporta o número de convidados para sua festa? Combine com sua assessoria e 

peça um mapa com o tamanho do salão, simule número de mesas, espaço para pista de dança, mesa 

de Buffet, instalações de som e o que mais desejar. Caso julgue o espaço pequeno e não possa 

diminuir a lista, não arrisque e procure um local com maior capacidade. 

            Os horários também não podem passar despercebidos. Até que horas a festa pode rolar? Se 

passar desse horário, qual o valor da multa? Há restrições quanto a som alto? A partir de que horas 

os fornecedores podem chegar? Se você quiser começar a organizar o local no dia anterior, existe 

essa possibilidade? 

 4.1  Escolhendo o local de sua festa
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       S e  h ou ver ne cessidade d e  locar itens da mobília ou outra despesa que não esteja 

especificada no contrato, refaça as contas e veja se elas cabem no seu orçamento.

            Independentemente da estação do ano, veja se o local tem sistema de ar condicionado. 

Você não quer que seus convidados guardem como lembrança de seu casamento que passaram 

calor ou frio, quer?

            O local tem alvará de funcionamento?

            Possui acesso para deficientes físicos e idosos? E banheiro especial ou com facilidade de 

locomoção para deficientes?

            Se você for realizar cerimônia religiosa em outro local, opte por um salão perto da igreja ou 

do local do casamento religioso. Também dê preferência para locais de fácil acesso.

            Um lindo salão com janelas de vidros ou um local que tenha lembranças para o casal é uma 

boa opção, sobretudo se você quiser uma decoração que transmita uma ideia de romantismo. 

       Casando no campo:

      V ocê  pode escolher um sítio ou chácara. Assim você casa em um local aberto, mas que tem 

uma provável boa estrutura, sobretudo se for um local frequentemente locado para casamentos. 

      Em alguns casos, você pode adequar um campo para o seu casamento, mas essas adaptações 

irão influenciar no seu orçamento. Uma boa infraestrutura significa banheiros em quantidade 

suficiente, sistema elétrico que comporte todas as instalações previstas para o dia e um gerador 

para o caso de faltar luz. 

     Por  ser um lugar aberto, observe se é coberto ou tem possibilidade de cobertura. Além de 

proteger da chuva, uma cobertura também ameniza o calor do sol em caso de um casamento 

diurno.  Mas na hora de montar uma cobertura ou escolher um local coberto, verifique se comporta 

seu número de convidados e os serviços de buffet e som, além de um espaço para circulação e 

dança. Um casamento no campo é lindo pela proximidade com a natureza, mas não faça suas 

convidadas afundarem o salto na grama. No espaço coberto, providencie um calçamento para seus 

convidados. 
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      Uma piscina ou lago também é algo que embeleza um casamento campestre, mas deixe claro 

que não é permitida a entrada, a não ser que queria que seu casamento pareça uma festa de 

república de universitários.
       Uma vantagem para casamentos no campo é que você pode combinar as flores do local com as 

que você escolher para a sua festa.

       Um casamento na praia: 

       Para um casamento na praia, também valem os mesmos cuidados do casamento campestre em 

relação ao cuidado com a infra-estrutura do local. 
     C aso  estejam planejando casar em outra cidade, cuide a questão da distância do local em 

relação à cidade onde você e seus convidados moram, e procure escolher um destino cujas diárias 

de hotel e deslocamento estejam de acordo com a disponibilidade financeira dos seus convidados. 
       Se você optar por um casamento em hotel, você pode obter desconto, mas novamente cuide se 

os preços estão de acordo com as condições de seus convidados.
     Cuide as condições climáticas na data prevista. Não só a chuva pode ser um problema, mas 

também a maré alta. De qualquer maneira, mantenha uma distância considerável da estrutura de 

sua recepção em relação ao mar. 
    L embre-se de que à beira da praia costuma ser mais frio, portanto opte por realizar seu 

casamento na praia no verão. Verifique a temperatura com a meteorologia e com moradores locais. 
      Sempre tenha o cuidado em relação à cobertura, para que o sol não espante seus convidados. 

Uma alternativa para o caso de um casamento noturno é uma cobertura transparente, assim seus 

convidados podem apreciar o céu à beira da praia.
     Caso seja longe de sua cidade, você provavelmente terá de ir pessoalmente definir alguns 

ajustes enquanto estiver planejando seu casamento. 
     C aso  opte  por um casamento em uma praia, lembre-se que ela é pública, portanto outras 

pessoas poderão assistir à cerimônia. Isso não significa que você pode chegar no dia e montar tudo.    

Entre em contato com a prefeitura, avise o dia e o local e verifique restrições quanto ao som, por 

exemplo. Em algumas cidades, é necessário o pagamento de uma taxa pelo uso da areia, o que 

depende do tamanho de sua festa.
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      E é essencial que contrate um serviço de segurança, que pode ser estendido ao cuidado com os 

carros, caso não consiga um local adequado para que seus convidados deixem-nos. E também seja 

correto com o meio ambiente e providencie um serviço de limpeza para recolher os resíduos após a 

festa. Providencie um aluguel de geradores para os serviços de eletricidade que serão necessários, 

como iluminação e som. 
     O  utra o pção é realizar seu casamento em um hotel à beira da praia. Nesse caso você tem 

menos detalhes com que se preocupar, visto que a infraestrutura é semelhante a um salão. Verifique 

o que está incluído no contrato. Alguns hotéis possuem um pacote com todo o serviço de 

casamento; outros deixam a cargo dos noivos a contratação de buffet e decoração. Leia 

atentamente o contrato. Uma vantagem, principalmente se estive longe de sua cidade, é que 

casando em um hotel consegue-se desconto na hospedagem dos convidados.
      Especifique no convite “casamento à beira-mar”, para que seus convidados saibam que roupa 

usar. Assim, se fizer uma festa mais requintada, não corre o risco de algum convidado se vestir de 

uma maneira mais informal do que o adequado para seu casamento, por achar que seria na areia.

       Outras opções de locais:

     Outra opção é alugar uma mansão para seu casamento. Existem, em muitas cidades do país, 

casas com infraestrutura para festas de casamentos. Valem as mesmas dicas de um salão de festas 

quanto a cuidados. Verifique apenas se existem espaços restritos de circulação e se a parte de fora 

pode ser ocupada. 

52 Agenda da Noiva

A Recepção



Orçamento 1 

       

Empresa: 

       

Orçamento:            R$ 

       

Contato: 

       

Telefone: 

       

Endereço: 

       

Email: 

       

Inclui: 

       

Obs.: 

       

Orçamento 2 

       

Empresa: 

       

Orçamento:            R$ 

       

Contato: 

       

Telefone: 

       

Endereço: 

       

Email: 

       

Inclui: 

       

Obs.: 
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       Que e les s ejam  tão belos quanto vocês e a festa que anunciam, é isso que se espera dos 

convites, cuja escolha merece a mesma atenção cuidadosa reservada ao buffet e ao vestido. Ele 

indica como será a festa e a cerimônia: de um convite formal, espera-se um casamento idem; de um 

convite divertido, uma festa descontraída.

     Para  sua tranquilidade, faça o pedido com antecedência de pelo menos 3 a 4 meses, pois a 

distribuição leva tempo e deve ser finalizada no máximo de 6 a 8 semanas antes da festa.

Na hora de calcular o número de convites necessários, o erro mais comum é pensar que, se vocês 

irão convidar 200 pessoas, precisarão de 200 convites. Preste atenção e olhe a lista, pois é provável 

que grande parte dos convidados seja de casais, o que significa que vocês enviarão apenas um 

convite, e não dois.

     De  qualquer maneira, encomende 10% de convites adicionais, no caso de surgirem novos 

convidados ou de eventuais erros na hora de subscrevê-los, pois a reimpressão de poucos convites 

acaba saindo mais caro que a sobra.omoções, pois algumas vezes antecipar ou adiar o evento em 

alguns dias pode valer a pena.

 5.1 Convites
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       A pergunta que vocês devem fazer a si mesmos é Qual a impressão que eu quero que o convite 

deixe em meus convidados?

         S e  vocês  são um  casal moderno e  gostam de mostrar que adoram novidades para 

incrementar sua festa e torná-la inesquecível para seus convidados, procurem um estilo moderno e 

criativo que transmita essa característica.

 

            Se  vocês são um casal que prefere detalhes tradicionais e preferem manter a cerimônia 

com o espírito conservador e refinado, mantenha o estilo na escolha de um modelo de convite 

tradicional e expresse essa intenção a seus convidados.

            Se  vocês são um casal romântico e contemporâneo, aposte em modelos que exaltem 

grafismos florais, fitas e acabamentos com essa característica, transmitindo a seus convidados toda 

a emoção desse momento especial.

      É claro que você pode mesclar opções, para que o modelo demonstre, de maneira mais fiel, o 

espírito que você deseja para seu casamento. Para isso, utilize os serviços de empresas que, além de 

apresentar sugestões diversas de modelos, ainda proporcione a seus clientes a possibilidade de 

mudar detalhes ou mesmo criar novos modelos.

       Definindo o estilo
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      É  indicado para festas formais e requintadas. Também é o preferido do casal que respeita e 

gosta da tradição. Redigido na terceira pessoa, ele não admite abreviaturas. A hora, a data e o ano 

são escritos por extenso.

    Antigamente, por tradição, eram os pais dos noivos que faziam o convite para o enlace 

matrimonial, pois eles também arcavam com todas as despesas do evento. As festas eram formais, 

e o convite de casamento, também.

      Até os dias de hoje, a maioria dos casais ainda prefere esse tipo de convite de casamento, por 

tradição ou por medo de errar. Se estiver em dúvida quanto ao tipo de convite de casamento, a 

melhor opção com certeza é o convite formal. 

       Para esse tipo de convite:

            Use cores claras, papéis nobres e acabamento especializado; 

        In i ciais em relevo,  forro e  lacre  são  uma  boa opção para imprimir um pouco da 

personalidade dos noivos.

       Letras e papel para convites formais:

      O primeiro passo é pensar no estilo do convite: tem de combinar com vocês, com o horário e o 

tipo de cerimônia em que estão pensando. As festas formais (em geral, noturnas) pedem letras com 

serifa (Garamond ou Times New Roman são as mais conhecidas) ou cursivas (que parecem 

manuscritas), papel branco ou bege, com gramatura padrão e monogramas em alto relevo nos 

envelopes.
 

       Os convites mais tradicionais têm o tom formal e sempre seguem um padrão: números, datas e 

horários são todos escritos por extenso. Em geral, nesse tipo de impresso, os pais convidam para a 

cerimônia religiosa e para a festa em seguida.

Convite tradicional / formal
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       O tipo de convite informal é indicado para cerimônia informal ou para casais mais despojados.   

Nesse caso, o convite de casamento não precisa seguir regras rígidas, embora deva trazer todas as 

informações necessárias para que o convidado consiga chegar ao casamento e não tenha dúvidas 

do local, do dia e da hora.

       Geralmente, os convites para as festas informais pedem:

            Papel colorido ou neutro com texturas;

            Letras sem serifa (Tahoma, por exemplo) e desenhadas (bradley hand); 

      Desenhos, ilustrações, grafismos, fotos e caricatura dão um acabamento único e bem 

humorado ao convite.

   

     O tipo de convite temático é indicado para cerimônia fora do padrão. São convites ligados a 

algum tema específico, como casamento na praia, casamento étnico. 

    

Convite temático

Convite moderno
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       Em geral, podemos dizer que todo convite deve incluir:

            1) Os nomes dos pais da noiva; 

            2) Os nomes dos pais do noivo;

            3) Os nomes dos noivos;

            4) O lugar da cerimônia;

            5) O dia, mês e ano da cerimônia de casamento;

            6) O lugar da recepção; 

            7) Endereço dos pais (opcional);

            8)Contato para confirmação de sua presença e a data limite para fazê-lo. 

   Conteúdo dos convites

Agenda da Noiva

R.S.V.P.: (11) 3227.0000 Até 27/11

Noiva Noivo&

Convidam para cerimônia religiosa de casamento dos seus filhos

A realizar-se às Vinte horas do dia quatro de dezembro de dois mil e dez,
 na Paróquia Nossa do Brasil, Avenida Brasil, Jardim América, São Paulo - SP.

Após a cerimônia  os convidados  serão recepcionados no
          Buffet França, Avenida Angélica, 750, Higienópolis.

Pai do Noivo
Mãe do Noivo

Pai da Noiva
Mãe da Noiva

Endereço pais do noivoEndereço pais da noiva
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     Quando você entrar, todas as atenções se voltarão para você... e para seu vestido. Escolher o 

vestido perfeito para o seu dia não é uma tarefa simples. Será com ele que você estará nas fotos a 

serem eternizadas. É com esse traje que você dirá o sim. O processo de escolha do vestido é um 

momento que também será inesquecível para você, portanto não faça com pressa. Uma certeza 

você pode ter: o vestido é uma escolha extremamente pessoal. Se você não gostar, ele não vestirá 

bem em você. Opte por um modelo que você adore, e que, além de belo, seja confortável, pois é 

com esse traje que você permanecerá por horas durante o dia do seu casamento. A escolha depende 

da formalidade da festa, da época do ano em que será realizada a cerimônia, do seu tipo físico, além 

de outros fatores. A primeira definição é entre o aluguel ou a compra.

       Aluguel:

    Caso você opte por alugar um vestido, há a opção do 1º aluguel, na qual o vestido será 

confeccionado a seu gosto e a um custo menor; a diferença é que deve ser devolvido à loja. Sempre 

peça referências sobre a pessoa que ficará responsável pela confecção de seu vestido. A outra 

opção é o aluguel comum, no qual você escolhe o modelo e devolve após o casamento. Nesse caso, 

informe-se sobre quantas vezes ele foi usado e observe se não há nenhum defeito. Se preferir, leve 

alguém que entenda de costura para ajudá-la. Certifique-se de que ele estará à sua disposição no dia 

do seu casamento, limpo, passado e com os ajustes necessários.

       Compra:

       Caso você prefira guardar o vestido como recordação, a opção pode ser comprar o seu próprio 

vestido ou fazer um sob medida. Se optar por comprar, preste atenção às mesmas observações 

sugeridas no aluguel. Pergunte a noivas de sua cidade sobre lojas. Se for mandar fazer, valem as 

mesmas dicas do 1º aluguel quanto às referências do estilista. Em ambos os casos, há que se ter 

alguns cuidados. 

   6.1 Escolhendo o vestido da noiva
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       O vestido e o horário  do seu casamento:

      O horário do seu casamento também deve pesar na escolha. Um vestido muito simples não 

combina com um casamento noturno. E caudas não são recomendáveis para casamentos ao ar 

livre. A estação é outro fator que influi. Certos tecidos, como a seda, não são recomendados em 

épocas úmidas. 

Cerimônia pela Manhã

Neste horário predominam os vestidos  com clima de romantismo. O comprimento pode ser curto, 

chanel ou longo e de preferência sem cauda. A discrição é um ponto forte neste horário, tome 

cuidado com os tecidos, bordados e brilhos.
Os tecidos mais adequados para o horário são: tecidos sem brilho, tais como mousseline, tafetás, 

crepes, sedas, gazar, organza e rendas, na cor branca, em tons pastéis e até estampas suaves caem 

bem. 

Cerimônia à tarde

Neste período é indicado manter o romantismo, porém um pouco de ousadia é permito. Já é 

possível utilizar tecidos mais sofisticados como: crepe channel ou madame, cetim, , bordados um 

pouco mais luminosos com alguns toques brilhantes, sem abusar .

Cerimônia à noite

Entra em cena todo o glamour que a ocasião merece. Tecidos, brilhos, bordados. Vestidos  

longos, rodados, caudas e véus longos e tecidos mais nobres como tafetá, zibéline, chantung e 

rendas rebordadas. Cabelo, maquiagem e acessórios acompanham a sofisticação e estilo.

 

Dica:  Prove muitos vestidos antes de bater o martelo; um vestido na vitrine não é o mesmo que 

em seu corpo.
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 Existem diversas silhuetas de vestidos, escolha o que seja  adequado ao seu tipo de corpo, e que  

faça você se sentir LINDA, logo que vesti-lo. As silhuetas de vestidos de noiva mais populares são:

Linha A:  

Este modelo de vestido  detém uma silhueta simples, que vai abrindo e formando um A. Favorece a 

maioria dos corpos e das silhuetas femininas, sendo por isso muito popular. 

Império: 

Neste modelo a ênfase é dada à parte superior do corpo, pois a partir da zona do peito o vestido 

abre-se, formando a cintura na parte mais estreita do corpo. Indicado para quem  tem  busto 

volumoso,  quadris e coxas grossas. Mulheres com bumbum avantajado ou caído, devem evitá-

lo; quem tem pernas longas também devem deixá-lo de lado, pois a cintura deslocada tem como 

efeito o aumento ilusório dos membros inferiores.

Princesa:  

Os modelos são justos na parte superior do corpo, e a  partir da cintura  forma-se a saia,  mais 

ou menos rodada,  dependendo do gosto de cada noiva. A maioria aparece com decotes tomara-

que-caia ou com corpetes justos. Este vestido é ótimo para disfarçar um quadril mais volumoso, 

dando ênfase à parte superior do tronco. 

Sereia:

Modelo justo ao corpo que abre a partir da zona do joelho. Este estilo é recomendado para 

mulheres mais altas com quadril e  bumbum menor.

Tubo: 

É um vestido de noiva simples e bastante sofisticado que usualmente segue as curvas do corpo. 

Indicado para um corpo bem tonificado. Pode ser usado mais ou menos justo ao corpo, 

    Os tipos de vestido
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      Em meio a tantas preocupações na hora de organizar o casamento, uma das estrelas do dia não 
pode ficar de fora. As alianças são o símbolo da união do casal e ocupam um momento especial da 
celebração e nas fotos a serem eternizadas. Não se sabe ao certo se a aliança surgiu entre gregos e 
romanos ou entre os hindus. Os romanos acreditavam que, no quarto dedo da mão esquerda, 
passava uma veia ligada diretamente com o coração, daí a razão da aliança ser usada nesse dedo. O 
fato é que essa joia é o símbolo da união e do amor do casal, e seu uso apenas começa no dia do 
casamento. Por isso iremos lhe dar algumas dicas para a hora de escolher suas alianças.

            Escolha um modelo bonito, confortável e durável.

            O casal  pode  escolher junto, ou o seu noivo pode querer fazer uma surpresa. Para isso, a 
dica é que ele fique atento ao seu gosto em relação a joias e saber o número de anel que você usa.

            Se  sua prioridade é o conforto, escolha as alianças anatômicas; elas têm o seu diâmetro 
arredondado, o que evita que aperte o dedo.

            Você  pode optar por alianças polidas ou escovadas. A única diferença é que as polidas são 
mais brilhosas. Se você escolher um desses modelos, pode mudá-lo ao longo dos anos, de polida 
para escovada, e vice-versa.

            Há três opções de ouro: amarelo, branco e vermelho. Escolha o que mais agradar ou faça 
uma mistura de dois ou três tipos.

            Se s eus  dedos são finos e longos, qualquer tipo de aliança veste bem. No entanto, se você 
ou seu noivo tiver dedos grossos e curtos, não use alianças grossas, pois tendem a fazer seus dedos 
parecerem menor ainda.

            Alianças de ouro e de platina são as mais duráveis. As de platina são mais caras, por se 
tratar de um metal mais denso.

       Q  u a n to  aos  preços, dep ende  muito do  local.  Mas  modelos anatômicos  mais leves  
costumam ser os mais baratos. Já as alianças de diamantes são as mais caras.

            Quanto  às alianças de ouro, há uma variação. Alianças de 18 quilates possuem 75% de 

ouro puro, mais 25% de ligas metálicas (prata e cobre), as de 24k possuem maior pureza, porém, 

por serem mais maleáveis, oferecem pouca resistência; já as de 14k têm a menor pureza de ouro. 

            Se  você não gostar de nenhum modelo disponível nas vitrines, pode escolher um modelo 

feito artesanalmente.

 7.1 As Alianças

Agenda da Noiva

Complementos

149



       

      N a  hora de  bolar a s l embrancinhas,  use  a  criatividade e o bom senso. Será mais uma 

recordação que seus convidados guardarão de seu casamento. Também é uma forma de agradecer 

a presença em um momento especial de sua vida e de seu futuro marido. Uma boa ideia, que cabe 

no seu orçamento, pode se transformar em uma lembrancinha para seus convidados. 

7.2 Lembrancinhas
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         Comestíveis:  

      Bem-casados, caixinhas com trufa ou com balinhas de chocolate, minigarrafas de vinho ou 
champanhe com rótulo personalizado, caixinha com macarrons*, minibolo semelhante ao bolo dos 
noivos, minipotinho com brigadeiro, latinhas personalizadas com balinhas de menta ou 
miniconfeitos de chocolate, dragées*.

       Vivas: 

      Minibuquês feito com as mesmas flores do seu buquê, vasinhos de amor-perfeito, semente de 
alguma planta ou flor significativa para o casal.

       Pessoais:

      Você  pode optar por mimos que tenham mais ligação com você e seu noivo, marcadores de 
livro com alguma mensagem (poema, declaração de amor), bloquinhos de papel personalizados, 
algum objeto que tenha referência ao primeiro encontro de vocês, ou relativo às suas profissões, 
CD com suas músicas favoritas, porta-recados de biscuit, havaianas personalizadas, porta-copos.
 
       Perfumadas:

     Sachês perfumados, sabonetes artesanais, velas aromáticas, aromatizador de ambientes, pot-
pourri de folhas.

 Sugestões de lembrancinhas
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     O chá de panela não é somente uma oportunidade para você equipar a cozinha de sua futura 

casa, mas também um momento de descontração que você terá com amigas e parentes. Na 

verdade, pode ser o último momento como solteira, antes da despedida, é claro. Por isso, no chá de 

panela, capriche não só na conta, mas na organização, para que suas amigas se divirtam e você 

também. Preste atenção nessas dicas:

           Suas amigas podem auxiliar você na organização do chá. Se for o caso, a madrinha pode se 

encarregar da festa de chá de panela.
 
            Procure uma data entre 15 e 45 dias antes do casamento.
 
           Parece óbvio, mas não custa lembrar: não cometa a gafe de convidar pessoas que não estão 

na lista de convidados do casamento.

        O horário fica a seu critério. Você pode fazer tanto um café da manhã quanto um jantar 

informal.

            Organize brincadeiras.

        Não  necessariamente você precisa disponibilizar o cardápio do chá de panela. Se você 

preferir, cada convidado pode trazer um prato de doce ou salgado.

           Você pode oferecer lembrancinhas a suas convidadas, como ímãs de geladeira, panos de  
prato, colher de pau – tudo personalizado com o nome dos noivos ou o seu somente.

            Quanto  à lista, você pode encarregar uma amiga – a madrinha seria o indicado – ou deixar 

em uma loja para que suas amigas tenham acesso.

8.1 Chá de panela

Chás e listas
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       Acompanhe um modelo de lista para o seu chá de panela.

Lista

Abridor de lata Garfo para frituras
Abridor de garrafa Garrafa térmica
Acendedor de fogão Jarras (para água, sucos)
Açucareiro Jogos americanos
Afiador de facas Jogo de facas (carnes, legumes, pão, bolo)
Amaciador de bifes Kit de porta detergente
Assadeiras Leiteira
Avental Luvas
Bandejas Mantegueira
Batedor de ovos Moedor de pimenta
Bule Pano de prato
Canecas Pegador de gelo
Cesta de pão Pegador de massas
Coador Pipoqueira
Colher de pau Porta-frios
Colher para arroz Porta-guardanapo
Colher para sorvete Porta-rolo de papel
Concha Quebra-nozes
Cortador de pizza Ralador
Descascador de legumes Refratários
Escorredor de louça Rolo de macarrão
Escorredor de massa Saca-rolhas
Espremedores (de alho, batatas, frutas) Saladeira
Espumadeira Saleiro
Fatiador de queijos Tábua para carnes
Forma para bolo Talheres para salada
Frigideira Toalha de mesa
Garfo para carnes

Chás e listas
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      O chá bar é uma versão moderna do chá de panela. A diferença é que casais podem participar, 

não sendo somente restrito a mulheres. O evento é organizado por amigos do casal, que podem 

oferecer, inclusive, sua casa como local do chá bar. Ainda pode ser um chá de panela masculino, 

restrito a homens. A lista de presentes tem como objetivo equipar o bar do casal, por isso inclua 

itens como copos, abridores, petisqueiras. Seguem outras dicas:

            Se for exclusivamente masculino, deve ocorrer no mesmo dia do chá de panela da noiva.

            Não precisa ser necessariamente em uma residência, podendo ocorrer em um bar.

            Marque para 15 ou 30 dias antes do casamento.

            Costuma ser uma festa noturna, que começa às 20 horas e segue noite a dentro.

            Para cardápio, escolha um churrasco, rodízio de pizza ou queijos.

            Quanto às bebidas, cerveja, uísque, vinho e coquetéis.

            Como o chá de panela, a lista pode ficar com um amigo, padrinho ou em uma loja.

       8.2 Chá de Bar

Chás e listas
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O grande dia

DIVERSOS STATUS OBSERVAÇÕES

Definição da data

Local para cerimônia religiosa (igreja)

Local para cerimônia civil (cartório)

Local recepção

Lista de convidados (nome / sobrenome / endereço)

Buffet

Escolha de padrinhos

Convites padrinhos

Convites padrinhos

Escolha de damas e pajens

Divertimentos para festa

Noivinhos

Canetas

Lista de presentes

Cesta de acessórios para banheiro

Kit emergência (remédio, linha, agulha, meia extra)

 
NOIVA STATUS OBSERVAÇÕES

Escolha do vestido de noiva (provas/alterações)

Véu e grinalda

Sapatos (provas/alterações)

Buquê (noiva e damas)

Dia da noiva

Prova de maquilagem/cabelo

Joias/acessórios

Roupas íntimas

Transporte da noiva

 

NOIVO STATUS OBSERVAÇÕES

Roupa do noivo (provas/alterações)

Sapato noivo

Transporte do noivo

CERIMÔNIA RELIGIOSA STATUS OBSERVAÇÕES

Padre

Músicos/coral (vozes, instrumentos, pianista, etc.)

Definição trajes dos padrinhos

Definição trajes daminhas e pajens

Foto/filmagem

Alianças
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RECEPÇÃO/FESTA STATUS OBSERVAÇÕES

Número de convidados

Aluguel do local (salão, sítio, etc.)

Tipo de serviço (americano, à francesa, etc.)

Definição do cardápio

Bolos e doces

Bebidas (definição/quantidades)

Tipo de mesas/cadeiras

Forminhas para doces

Decoração (flores, toalhas, etc.)

Lembrancinhas

Música/músicos

Som/telão/iluminação

Palco/pista

Quantidade de garçons

Manobristas

Limpeza (mesas/banheiros)

Cerimonial

DECORAÇÃO/FLORISTA STATUS OBSERVAÇÕES

Altar

Bancos

Corredor

Buquê

Lapela

Recepção

Porta

Salão

Mesa noivos

Mesa convidados

Mesa do bolo

Lavabos

MÚSICA STATUS OBSERVAÇÕES
Banda para cerimônia

Música para entrada do noivo/padrinhos

Música para daminhas e pajens

Música para entrada da noiva

Música para pedido

Música para benção das alianças

Música para cumprimentos

Música para saída dos noivos

Recepção

O grande dia
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MÚSICA STATUS OBSERVAÇÕES
Banda

Música para entrada/cumprimentos

Durante a festa

Música para dança dos noivos

Valsa dos pais

Valsa dos padrinhos

FOTO/VÍDEO STATUS OBSERVAÇÕES

Ensaio de fotos

Levar fotos retrospectiva

Entrevista noivos

Passar local do dia da noiva para o fotógrafo

Pais e padrinhos

Religioso

Recepção

Fotos externas

Álbum

Cópias extras

Ampliações

Fotos para porta-retrato

LUA DE MEL STATUS OBSERVAÇÕES

Destino

Agência de turismo (reservas e aluguel de caroo)

Passagens aéreas

Hotéis

Roteiro de passeios

Hotel noite de núpcias

Malas para a viagem

MATERIAIS IMPRESSOS STATUS OBSERVAÇÕES

Convites

Cartões de agradecimento

Impressão cardápio

Impressão número de mesas

Tag carros

CASAMENTO CIVIL STATUS OBSERVAÇÕES

Taxa do cartório

CASAMENTO RELIGIOSO STATUS OBSERVAÇÕES

Taxa de igreja

Curso de noivos

O grande dia
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Enfim sós!

O Organizador do seu Casamento !

Mais um produto inedito da
Agenda da

Noiva

Paper Place
Convites  &  Complementos

www.paperplace.com.br
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COMPRE AGORA ON LINE:
http://www.papercrafts.com.br/lembrancas-de-casamento/lembrancas-de-casamento-detalhes.asp?link=agenda-da-noiva
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