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10 Passos para iniciar a organização de sua festa de casamento 

 A decisão de casar para alguns é bem simples. Consiste apenas em 

mudar para a casa do outro, comprar ou alugar juntos um espaço para 

dividir a vida, mas para outros, casar é elaborar um grande conto de fadas 

que requer muito planejamento, pois há muitos sonhos e expectativas 

envolvidos, por isso, resolvemos lhe ajudar com um passo à passo para 

nortear suas principais decisões na organização de seu grande dia. 

 01 Passo:  Elaborando a lista de Convidados 

Decidir a lista de convidados  é uma tarefa bem complicada, pois  

em geral, o casamento é planejado para acontecer em um período de 1 a 2  

anos e nesse intervalo ,  você conhece muitas pessoas que se 

tornarão importantes e praticamente impossível de não convidar. E então, o 

que fazer? Recomendo, uma reserva de 10 convites para o noivo e 10 para 

a noiva. Outro problema, é que os pais dos noivos querem muito convidar 

as pessoas que são importante para eles  e isso gera um certo conflito na 

aconselhável organização... o , é que na hora que você estiver fazendo 

a lista, determine um número que corresponda a 20% do total de convidados 

aos seus pais. Por exemplo, em uma festa com 100 convidados 20 seja 

dos pais do casal, divididos igualmente. Dessa forma,  eles entenderão

 

que 

precisam escolher muito bem as pessoas que querem. 
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02

convidar, pois não haverá mais convites. AHH! Aqueles 20 convites que 

você reservou é um segredo só nosso...

 

2° Passo Contratar empresa especializada ou faz  tudo pessoalmenteer:

 

?

 

Decidir se você pessoalmente contratará todos os serviços, ou irá 

contratar um consultor que faça todas as cotações para você. Recomendo 

que você faça isso pessoalmente, pois

 

é

 

um bom motivo para você ficar bem 

juntinho do seu amor e curtirem a companhia um do outro. Veja bem, é 

para ser agradável!! Nada de brigas por conta de opiniões diversas. Entendo 

que é um momento de extrema importância, e portanto, tudo que 

contrariar

 

sua escolha, lhe deixará bem irritada, mas,

 

o casamento

 

não é só

 

seu

 

(use essa afirmação como um mantra!! Acredite, irá garantir que sua 

festa aconteça com seu noivo ainda apaixonado por você...).

 

3° Passo:

 

Decidir que estilo de casamento vocês querem

  

Escolher que tipo de casamento

 
você quer,

 
se

 
for

 
do tipo formal

 
com 

um jantar ou um casamento
 
menos formal

 
em um lugar aberto e um buffet 

compatível com essa escolha. A pesar de toda a formalidade que requer o 

casamento tradicional na igreja no fim do dia, seguido por um jantar para 

recepcionar os convidados, essa ainda
 
é a escolha de grande maioria dos 

noivos, se essa for sua opção reserve antecipadamente a igreja e o salão para 

coincidir a data. Mas, caso a sua opção seja casar em um local aberto tipo 

hotel fazenda ou praia é preciso levar em consideração a estação do ano em 



coincidir a data. Mas, caso a sua opção seja casar em um local aberto tipo 

hotel fazenda ou praia é preciso levar em consideração a estação do ano em 

que

 

será realizado, para não ser surpreendido pelo mal tempo. Dependendo 

de sua escolha,

 

gastará mais ou economizará com artigos de decoração, às 

vezes ter que transportar uma estrutura

 

para um local alternativo para 

receber seus convidados pode ser mais caro do que um casamento mais 

tradicional. Mas

 
já existem locais vendendo esse serviço como pacotes, 

facilitando demais a vida de quem optar por um casamento mais casual.
 

 

4° Passo: A Escolha do local do casamento
  

Caso você tenha optado pelo casamento formal, é escolher o salão. 

Não esqueça de acordar,
 
previamente,

 
valores de taxas de horas extra para 

funcionários, hora extra do salão, preferencialmente solicite que esse item 

esteja em
 
seu contrato.

 
Incluindo as licenças legais

 
necessária como ECAD.

 

Se for o casamento casual dê preferência a um local que tenha uma 

estrutura mínima para receber bem seus convidados. 

5° Passo: Escolha da decoração  

Escolher a decoração levando em consideração a sua região e o tipo 

de casamento que você decidiu. Há igrejas que realizam mais de um 

casamento no mesmo dia e você poderá acordar com a outra noiva para 
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dividir o valor da decoração da igreja,

 

por exemplo, bem

 

como conseguir 

desconto no aluguel do carro que fará o translado das noivas, caso vá alugar 

um.

 

6° Passo: Escolha do cardápio e das bebidas

 

Escolher o cardápio

 

e bebidas que irão combinar com o tipo de evento 

que você escolheu. Pense sempre que em seu evento terá pessoas de todas 

as idades, faça pelo menos uma escolha que beneficie pessoas com 

restrições alimentares

 

que

 

em geral

 

são idosos, crianças ou pessoas em 

dietas, pois é uma maneira de demonstrar seu carinho e consideração por 

seus convidados.

 

7° Passo: Escolha da atração que irá animar seus convidados

 

  

Decidir se você terá um DJ

 

ou se contratará uma banda. Isso 

dependerá muito de seu orçamento. Uma boa música

 

faz com que, se

 

nada 

der certo,

 
seja absurdamente esquecido. Sendo assim, gaste um bom tempo 

escolhendo “A Banda” já que decidiu fazer esse investimento. É importante 

procurar
 
referências quanto a responsabilidade dos integrantes da banda, 

se são pontuais, se realizam mais de um evento no mesmo dia, ou
 
se

 

reservam a data exclusivamente para você, o que é um excelente ponto para 

você avaliar em sua decisão, pois seria horrível ver a sua festa linda e 

maravilhosa com os músicos adentrando em meio aos seus convidados para 

ainda fazerem a montagem dos equipamentos e passagem de som. Se optar 
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por um DJ tenha os mesmo cuidado de buscar referências e garantir a 

reserva de sua data e horário em contrato. 

8° Passo: Escolha dos Padrinhos e modelo de convites. 

Antes de escolher os convites, será necessário escolher os padrinhos, 

o pajem e a dama de honra para então definir o modelo de convites para os 

padrinhos e seus demais convidados. Faça um convite especial aos pais 

também com fotos de sua infância, por exemplo. Eles ficariam muito 

orgulhosos e um pouco menos chateados por não poderem convidar todas 

as pessoas que eles queriam. Existem boas empresas de personalização de 

convites no mercado prontas para fazer quase tudo que sua imaginação e 

seu bolso poderem pagar. 

9° Passo: Escolha do Figurino 

  A escolha das roupas, sapatos e acessórios dos noivos, padrinhos, pais, 

dama de honra e pajem para que tudo tenha bastante harmonia. A 

antecedência desse item é o grande segredo para que não seja surpreendido 

por imprevistos. Melhor também não sobre carregar uma única costureira, 

sempre preservando a possibilidade de um plano B. Tenha pelo menos 3 

opções de costureiras. 
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10° Passo: Registrando o grande dia

 

É

 

a hora

 

da

 

foto e filmagem. Uma das escolhas mais importantes é 

decidir quem irá registrar todos esses acontecimentos tão importantes. É 

fundamental novamente coletar referências com alguns amigos que já 

tenham utilizado o serviço desse profissional, ou observe os comentários 

deixados por seus clientes

 

em redes sociais, por exemplo;

 

registrar tudo que 

for acordado em um contrato;

 

escolher um profissional que lhe ofereça um 

pacote pré casamento

 

(Save the Date). Certifique-se de que você está 

escolhendo um bom profissional, ainda na fase de contratação, analisando

 

se ele é capaz de respeitar as suas opiniões, pois isso será fundamental para 

que você goste do resultado

 
que lhe será entregue

 
e para que na hora da 

festa você apenas se divirta com a certeza que suas recordações estarão nas 

mãos de alguém sensível o bastante para não deixar nada importante passar 

em branco. É
 
importante você orientar o fotografo

 
a respeito de quem são 

as pessoas especiais que estão em seu evento para que ele fique mais atento 

a momentos marcantes com elas.
 

Monte um check list , mas no dia de seu evento fique longe dessa lista, 

você deve apenas se preocupar em ficar linda e muito relaxada, mas deixe 

essa lista com alguém de sua extrema confiança, que seja responsável e 

muito concentrado para cuidar dos detalhes finais, preferencialmente que 

não seja ninguém que esteja envolvido com ir ao salão, etc. Aconselho 
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contratar alguém somente para cuidar dos detalhes e garantir que tudo o 

que você contratou seja cumprido.  

Lembrar de agendar o cartório pelo menos 50 dias antes do seu 

evento pois é necessário alguns dias para a liberação da certidão de 

casamento.  

E claro! traga ou envie as suas alianças para realizarmos um 

polimento. Ela ficará como nova, lembrando que oferecemos este serviço de 

forma gratuita e vitalícia. Mas se você quiser trocar de modelo, substituindo 

as alianças que usou durante o noivado é só escolher em nosso site 

www.araujojoias.com.br  um novo modelo, pois será um prazer atender 

você e te ajudar a eternizar este grande momento! 

                                                                                          Por Josely Costa 

                                                                                             (Gerente Administrativa Araújo Joias) 
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