Antes de 1 ano









Definir se será Cerimônia religiosa ou civil. Ou os dois.
Uma grande festa ou algo mais íntimo?
Quero uma festa para quantos convidados?( Isso ajuda a definir o local e o orçamento da festa).
Pesquisar cerimonial
Pesquisar igrejas e averiguar datas disponíveis
Pesquisar salões e averiguar datas disponíveis
Fazer uma pré-lista de convidados
Definir data (observar férias, feriadões ou qualquer tipo de evento, que possam dificultar o
comparecimento de algumas pessoas)







Definir local da cerimônia e festa.
Definir cartório
Elaborar o controle de gastos e orçamentos
Definir quem paga o que
Pesquisar fotografia e filmagem

Com 10 meses ou mais de antecedência











Pesquisar Buffet
Pesquisar valor de decoração para a cerimônia e para a recepção
Pesquisar valor de convites
Pesquisar música para a cerimônia e para a recepção
Repertório musical para a cerimônia e para a recepção
Providenciar o save the date
Fazer a lista de padrinhos, madrinhas, pajens e daminhas.
Definir cardápio da festa
Iniciar enxoval
Fechar contrato de fotografia e filmagem

Entre 9 e 7 meses de antecedência





Definir as pesquisas do mês anterior e fechar contrato
Pesquisar destino da lua-de-mel
Pesquisar o dia da noiva, penteado e maquiagem
Separar documentação necessária (certidão de nascimento,de batismo, autenticações
etc.)
 Definir lista de convidados e número de convites
 Definir decoração e bouquet
 Pesquisar translado, manobristas e seguranças.

Entre 7 e 5 meses de antecedência
 Definir as pesquisas do mês anterior e fechar contrato
 Pesquisar vestido da noiva e daminhas, trajes do noivo e pajem
 Pesquisar acessórios (brincos, colares, sapatos, véu, grinalda, aplique etc.)

 Convidar oficialmente os padrinhos, madrinhas, pajens e daminhas.
 Distribuir o save the date
 Organizar repertório musical da cerimônia e da recepção
Entre 5 e 3 meses de antecedência







Definir as pesquisas do mês anterior e fechar contrato
Elaborar lista de casamento e chá
Procurar lojas para deixar a lista de casamento
Pesquisar lembrancinhas do casamento e chá
Pesquisar hotéis para a noite de núpcias
Marcar data e tema para o chá (fale com suas amigas)

Entre 3 a 2 meses de antecedência










Definir as pesquisas do mês anterior e fechar contrato
Revisar lista de convidados e distribuir convites
Mandar convites por postagem, caso necessário
Providenciar as alianças (confecção e gravar nomes)
Marcar cartório
Revisar cardápio e ver se tem que acrescentar algo mais
Providenciar utensílios extras, caso necessário. Revisar decoração.
Fazer o chá de panela
Comprar a moeda estrangeira para a lua-de-mel (no caso de exterior)

1 mês antes








Marcar prova do cabelo e da maquiagem
Provar vestido e sapato
Revisar repertório musical
Marcar ensaio da cerimônia
Comprar camisola da noite de núpcias
Confirmar convidados (RSVP)
Pegar alianças

Semana do casamento
 Confirmar os padrinhos, madrinhas, pajens e daminhas (quanto a roupa, horário,
pontualidade)
 Definir mesas, caso necessário
 Marcar depilação, unha, sobrancelha (caso não esteja no pacote do dia da noiva)
 Separe um kit de emergência (absorvente, perfume, grampo, esmalte, desodorante
etc.)
 Pedir para o seu noivo provar o costume, camiseta, gravata, meia e sapato
 Pedir para alguém pegar seu vestido e o costume, se a loja permitir.
 Fazer a mala da noite de núpcias e da viagem

Um dia antes





Abrir os presentes para relaxar
Escrever os cartões de agradecimento
Relaxar com parentes e amigos horas antes do grande dia.
Não fazer nada de diferente do cotidiano para não adoecer.

No dia do casamento
 Tomar um café-da-manhã leve, sem gorduras ou frituras
 Chegar no horário combinado ao salão ou no SPA
 Verificar se as malas estão separadas e pedir pra alguém ir deixar no hotel ou no carro
de apoio
 Ter ciência que tudo o que deveria ser feito, foi feito, agora é relaxar.
 Estar muito feliz para aproveitar cada minuto do MEU DIA!
 Agradecer a Deus por tudo isso.
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