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Casamento 

Dicas para você não se perder na hora dos preparativos 
para o grande dia 

O tempo para realizar um casamento depende muito da organização financeira 

dos noivos, mas o ideal seria um ano de antecedência ou, se o casal tiver uma 

verba já reservada para sua festa, pode fazer um casamento com uma ótima 

assessoria com até três meses de antecedência. 

 

O assessor Marcos Sanches indica a necessidade da presença do assessor, caso 

os noivos não tenham tempo, para que cuide dos detalhes, bem como fazer 

uma reunião com o casal e saber quais são seus desejos de uma festa 

inesquecível. Além disso, com o contrato com a assessoria, o casal deve 

trabalhar em parceria com a empresa para tudo sair com elegância e, acima de 

tudo, com os gostos do casal. 

 

De um ano a seis meses antes da data do casamento, é necessário: definir a 

data, a igreja ou espaço onde será feita a cerimônia, fazer a lista de convidados, 

escolher a empresa para fotos, o fornecedor das flores e das músicas, além da 

decoração. 

 

Já três meses antes, é necessário pesquisar os profissionais que se 

responsabilizam pelos cabelos, o vestido, o buquê e arranjo de cabeça, além de 

decidir a data do casamento civil e os padrinhos na cerimônia, e, claro, verificar 

a documentação e fazer a lista de presentes. 
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Chegando mais perto, cerca de um mês antes, há a necessidade de confirmar 

todas as entregas com os fornecedores relatados acima, além do motorista e o 

aluguel do carro. A parte, é necessário planejar a lua-de-mel e realizar o chá de 

cozinha. Os noivos precisam dormir 8 horas por dia. 

 

Já uma semana antes, é necessário fazer ensaios na igreja, experimentar o 

vestido e fazer os últimos testes com o maquiador e cabeleireiro. No grande dia, 

participe do dia da noiva e coma alimentos leves. 

 


