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QUANDO FALO SOBRE ETIQUETA, ESTOU ME REFERINDO 
À MANEIRA, AO COMPORTAMENTO E ÀS ATITUDES DOS 
NOIVOS DIANTE DOS PREPARATIVOS DO CASAMENTO E 
DE OUTROS ASSUNTOS SEMELHANTES.

NESSE PERÍODO DO PLANEJAMENTO DO CASAMENTO, É 
COMUM A NOIVA EXPERIMENTAR UM MIX DE SENTIMEN-
TOS E EMOÇÕES DIFERENTES. POR ISSO, NÃO PODEMOS 
ESQUECER AS LIÇÕES BÁSICAS DE CONVIVÊNCIA E DE 
BONS  MODOS.

VAMOS A  ALGUNS  PONTOS  BÁSICOS  PARA  QUE  VOCÊ 
CHEGUE AO ALTAR EMOCIONALMENTE EQUILIBRADA E 
TRANQUILA, DURANTE TODA A ETAPA DOS PREPARATIVOS 
DO CASAMENTO:

]Etiqueta da Noiva

1
Na hora da escolha da lista 
dos convidados, é muito ele-
gante você reunir seus pais 

e os pais do seu noivo em um local 
aconchegante e íntimo, pode ser em 
uma cafeteria, um restaurante fami-
liar ou um local de sua preferência. 
Assim, juntos vocês podem resolver 
quem realmente vai participar da 
festa, quem seu noivo e seus fami-
liares gostariam que estivesse nesse 
momento tão especial. 
Agora, antes de iniciar a conversar, 
estabeleça uma regra geral para 
melhorar a comunicação. 
Essa etapa é bastante angustiante 
e, se não tomarmos cuidado, podem 
causar muitos conflitos entre o ca-
sal e seus familiares. 

Uma dica: Estabeleçam uma regra 
antes de iniciar a conversa. 
Por exemplo, vocês vão chamar 
realmente quem tem um forte sig-
nificado e familiaridade com o casal 
e não somente para dá satisfação a 
fulano ou beltrano.

2 
Não tenham medo de expo-
rem seus desejos diante de 
seus familiares, com calma e 

delicadeza tudo se resolve. 
Outra dica infalível: De forma sutil 
vocês podem fazer referência ao  
orçamento  do  casamento. 
Planeje de antemão com seu 
parceiro/a ( utilize a planilha do Co-
naprontaparacasar) para ter bons 
argumentos nessa hora!



3  
Ao definir os padrinhos do 
casamento, reserve uma tarde 
com eles, para demonstrar o 

quanto  vocês  os  amam  e desejam 
a presença deles nesse tão grande 
dia. (Na palestra no congresso aborda-
rei um pouco sobre esse assunto).

4 
No seu chá (panela, lingerie 
etc) é o momento perfeito 
para você reunir suas amigas  

e pessoas  queridas. 
Faça desse momento algo marcan-
te e único. Vale ressaltar que é sua 
despedida de solteira e anúncio de 
uma nova fase de vida. 
Prepare uma surpresa para suas 
convidadas.  Por exemplo: Que  tal  
uns  vídeos  com  os  melhores mo-
mentos com elas e que tal colocar 
em um DVD e presenteá-las como 
recordação.

5 
Assim que decidir a data: Prepare a agenda 
da Noiva.  (Vou oferecer uma agenda exclu-
siva para a Noiva no conaprontaparacasar). 

Nessa agenda, você pode planejar cada passo ou 
escrever as etapas concluídas do seu grande dia. 
Isso irá ajudá-la manter o foco, evita desperdiçar 
tempo e grandes gastos.

6 
É muito elegante você incluir seu noivo em 
todo o preparo do casamento. Afinal, esse 
já é um treino para a vida a dois. 



7 
Na hora da escolha do Vesti-
do, para não gerar confusão 
e constrangimento escolha 

somente pessoas de sua família 
como mãe, pai, irmã ou irmão (nor-
malmente os membros da família 
opinam verdadeiramente).

8  
Muito importante produzir 
cartões de agradecimento.  
Tanto vocês podem criar, 

quanto personalizar um cartão ou 
podem mandar entregues aos con-
vidados presentes na cerimônia e 
ou recepção. 

9 
Lembre-se de comprar o pre-
sente para seu futuro esposo. 
Ele deve ser presenteado no 

primeiro dia de casados.  
Segundo a tradição: 
“Quando trocamos presentes no 
primeiro dia de casados, estamos 
simbolizando uma vida cheia de 
surpresas a dois”. 
E é também uma forma de expres-
sar gratidão.

10 
Regras que não devem 
ser esquecidas: No dia 
do seu casamento se 

programe para chegar na hora agen-
dada.  Hoje as pessoas não toleram 
grandes atrasos. 
Chegar uma ou duas horas de atraso 
é de extrema falta de consideração 
com seus convidados e familiares. 
Faça desse dia uma data marcante 
pela organização e consideração 
com as pessoas.



GERALMENTE OS ARTIGOS NOS BLOGS, SITES DENTRE 
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ESCREVEM APENAS 
PARA AS NOIVINHAS. MAS FUGINDO UM POUCO À RE-
GRA, PREPARAMOS UMA PARTE DESSE E-BOOK PENSAN-
DO UM POUCO NO PÚBLICO MASCULINO.

VOCÊ DEVE ESTAR SE PERGUNTANDO: “EXISTE ALGUMA 
ETIQUETA PARA NOIVOS?” SIM, MEUS QUERIDOS NOIVI-
NHOS, HOJE EM DIA, COM A MUDANÇA DE PENSAMENTO  
TAMBÉM TEMOS ALGUMAS DICAS ESPECIAIS PRA VOCÊS.

EM PRIMEIRO LUGAR, QUEREMOS INFORMAR QUE SUA 
PARTICIPAÇÃO NESSE “CONGRESSO NACIONAL PRONTA 
PARA CASAR” FAZ UMA ENORME DIFERENÇA E JÁ QUE 
VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI É PORQUE REALMENTE SUA NOI-
VA É UMA MULHER DE SORTE.

UM NOIVO BEM INFORMADO E ATUALIZADO FAZ MUITO 
BEM AO CORAÇÃO FEMININO. MAS, DEIXANDO AS BRIN-
CADEIRAS DE LADO, VAMOS ÀS DICAS DE ETIQUETA:

]Etiqueta do Noivo

1 
Na  hora  da  escolha  de  sua  
roupa,  pergunte sobre o es-
tilo do casamento e como sua 

noiva gostaria de ver você nesse 
grande dia. 
É claro você pode inovar, mas com 
bom senso. Faça surpresa,  afinal  
você  é o NOIVO e esse momento 
também é seu. 

(Teremos uma Coach de Estilo e 
Imagem que vai tratar sobre os 
diversos tiposde look do noivo).

3 
Não convide ex para o seu 
casamento, mesmo que seja 
sua amiga. Nenhuma mulher 

gosta de “EX”. NUNCA!!!

2 
Na hora de fazer o orçamento 
(teremos uma palestra sobre 
finanças) procure focar no 

sentimento da Noiva, de forma deli-
cada, prepare as emoções dela para 
possíveis “NÃOS”. Ao invés de ir 
direto ao valor gasto, foque no sen-
timento dela.
Por exemplo: “Querida, eu sei que 
você gostaria de convidar Fulano, 
mas no nosso planejamento e no 
orçamento devemos reavaliar tais 
quesitos e convidar realmente 
quem tem importância para nós 
dois”. 
É somente uma sugestão, a regra 
básica é a maneira como nos dirigi-
mos ao outro, enfim a maneira de 
falar, a linguagem certa!



4 
Não convide aquele amigo 
que gosta de soltar piadinhas 
desagradáveis sobre casa-

mento, mulher ou algo parecido. 
Com certeza a citação do nome dele 
na lista gerará grandes conflitos.

5 
Na hora da escolha de alguns 
detalhes, preste atenção ao 
que  sua  Noiva  fala.  

Nunca diga: ”Querida, você quem 
sabe...” isso a deixará estressada e, 
com certeza, gerará gastos desne-
cessários para o seu bolso. 
Seja participativo nos mínimos e nos 
grandes detalhes.

6 
Compre livros sobre casamen-
to e devore-os! Esse passo é 
um dos mais importantes de 

sua vida e, por isso, que tal saber um 
pouco mais sobre o assunto? 

7 
Na despedida de solteiro, não 
exagere.  Faça desse momen-
to um momento único ao lado 

de pessoas que apoiam seu momen-
to de mudança e que dão valor ao 
casamento.

8 
Evite marcar algum compro-
misso ou resolver alguma 
pendência profissional. Tam-

bém não deixe para comprar algum 
item ou algo importante no grande 
dia.  Tudo pode acontecer, evite sur-
presas desnecessárias!  
É comum, os Noivos se aprontarem 
primeiro que a noiva.  No entanto, 
isso não quer dizer que não possa 
acontecer alguns imprevistos.  
Vá por mim, reserve esse dia real-
mente para esse momento.  Planeje 
o dia do Noivo de forma tranquila e 
sem muitos compromissos. 9 

Compre uma joia para presen-
tear a sua Noiva no  primeiro  
dia  de  casados.  Isso simboli-

zará a união de vocês, para sempre. 

10  
Apoie sua Noiva quan-
do ela for distribuir 
os convites. Afinal, foi 

uma decisão compartilhada, foram 
os dois que decidiram e nada mais 
justo que à entrega do convite, 
você também esteja ao lado dela. 
Reserve uma data específica e cum-
pram esse desafio corajosamente.

11 
No dia do casamento 
não exagere na bebida. 
Afinal, é o dia em que 

todas as atenções estarão voltadas 
a vocês, que nada atrapalhe esse 
momento, não é verdade?!

12  
Marque um dia para  
sair com seu pai e seu 
sogro. Um bate-papo de 

homem marcará um grande início 
em sua vida.  
Que tal convidá-los para um almo-
ço informal ou algo semelhante?

13 
Prepare seus votos de 
casamento com antece-
dência.  Faça dele algo 

muito especial e personalizado.

(Teremos uma palestra ensinando 
como escrever os próprios votos 
matrimoniais).

Realmente coloque nos votos tudo 
que você deseja cumprir. Lembre-se 
do ditado:  “Promessa é dívida”!



MUITOS ARTIGOS E INFORMAÇÕES ESTÃO VOLTADOS EX-
CLUSIVAMENTE PARA A ORGANIZAÇÃO, A PREPARAÇÃO E 
PARA A NOIVA EM GERAL. NO ENTANTO, SERÁ QUE EXISTE 
ALGUMA ETIQUETA PARA OS CONVIDADOS? 

CLARO QUE SIM! PREPAREI ESSE MATERIAL PARA VOCÊS 
PENSAREM UM POUCO SOBRE ISSO, É ALGO MUITO ES-
PECIAL. ELES SÃO SEUS CONVIDADOS E NADA MELHOR 
DO QUE SABER TRATÁ-LOS À ALTURA.

]Etiqueta dos  Convidados

1 
Hoje, como as redes sociais 
estão em alta, que tal preparar 
um site exclusivamente para 

eles visitarem, opinarem etc... 
Deixando-os a par do seu evento, 
isso agregará grande valor.  Existem 
vários sites que têm uma estrutura 
voltada a esse objetivo específico.

2 
Temos várias opções aliadas 
à tecnologia que, sem dúvida 
alguma, contribuem bastante 

para que os convidados, na hora da 
escolha do presente ideal,  acertem  o  
gosto  e  as  preferências  dos  noivos.  
Para exemplificar, as antigas listas 
de casamento estão online agora, 
saíram dos convites e entraram nos 
sites ou Fanpage dos Noivos. 
Lembre-se de listar todos os itens 
possíveis que vocês desejam e so-
nham (da geladeira à vela decorati-
va de seus sonhos).



3 
Em relação às senhas, elas se 
tornaram mais modernas, os 
convidados recebem junto 

com os convites pulseiras personali-
zadas, ou cartão de crédito. 
Mas a velha senha ainda continua 
valendo.  A regra é ter cuidado na 
hora da distribuição.  
Por exemplo: Sabe  aquela  sua ami-
ga (a) do peito solteiro (a), pense 
nele (a) com carinho, de repente ele 
(a) se sentirá mais à vontade em par-
ticipar de seu momento caso você 
disponibilize uma senha extra para 
que ele (a) vá acompanhado (a).

4 
Outra regra importante é : 
Já que seu casamento não 
terá senha (e muitos não têm), 

nada mais justo que marcar os lu-
gares das mesas. E, junto com sua 
coach de eventos, passar a lista de 
seus amigos que são conhecidos ou 
parentes para que possam sentar ao 
lado de pessoas que eles realmente 
têm afinidades. Isso demostrará seu 
cuidado por cada um deles. Lem-
brem-se, detalhes fazem uma gran-
de diferença!

5 
Se você vai morar fora do 
estado ou país, não é desele-
gante demostrar seu desejo 

de ganhar dinheiro ao invés de 
presentes. 
Da mesma forma, vocês podem 
anunciar de forma sutil no site de 
noivos que abriram um carinho de 
vendas de produtos imaginários 
com valores diversos nestes sites.

6 
Em relação ao Menu do ca-
samento, pense em incluir 
alguma comida para seus con-

vidados com qualidade e, principal-
mente, primando pela saúde deles. 
Caso você descubra que tem algum 
alérgico, diabético etc… 
Faça um Menu especialmente pen-
sando neles. Incluir todos no grande 
dia é de uma grande importância e, 
com certeza, eles vão lembrar desse 
gesto com muito carinho.

7
Não esqueça que todos os convidados querem registrar o momento 
ao lado dos noivos. Por isso, aproveite quando for cumprimentá-los 
para registrar esse momento. Geralmente, os noivos só recordam de 

registrar as fotos oficiais (com os pais, familiares e ou padrinhos) e, nor-
malmente, esquecem que os convidados/amigos também estão ansiosos 
para registrar o momento ao lado do casal.

8 
A música do casamento é algo que deve ser pensado muito bem. Se 
forem contratar um DJ, planejem o repertório juntos. Por questões 
de ética nunca coloquem músicas polêmicas, isso pode causar gran-

de constrangimento entre seus convidados.  (Note que o casamento tem 
um encanto, não deixem nada interferir nesse tão sublime evento).



9 
Se seus familiares possuem alguma tradição ou regra religiosa, res-
peitem. A melhor forma é sempre fazer um planejamento bem deta-
lhado sobre como será o momento da celebração de seu casamento. 

O equilíbrio aqui conta muito.
10 

Não deixam de cum-
primentar os convi-
dados.   Se não for 

possível cuprimentá-los  individu-
almente, uma alternativa prática é 
solicitar à cerimonialista que reser-
ve um momento especial para que 
vocês façam o agradecimento de 
maneira geral.  Aproveite o momen-
to e agradeça!

11 
Caso vocês desejem 
ter um momento em 
que os convidados 

possam homenageá-los, então, co-
muniquem com antecedência ao seu 
cerimonialista, para que ele possa 
providenciar um microfone. 
Esse momento posteriormente 
pode servir como inspiração para 
um futuro post (em seu blog, site, 
fanpage etc…)
Quando pode ser esse momento?
Geralmente, se dá na hora da refei-
ção etc. Também pode ficar a crité-
rio dos noivos.

12
Se seus familiares pos-
suem alguma tradição 
ou regra religiosa, res-

peitem. A melhor forma é sempre 
fazer um planejamento bem deta-
lhado sobre como será o momento 
da celebração de seu casamento. 
O equilíbrio aqui conta muito.

13 
Combine com o seu fo-
tógrafo o momento para 
tirar as fotos criativas e 

o momento das fotos oficiais.



14 
Surpreenda seus convidados com Photos Booth. Isto anima e 
muito uma festa. Veja alguns exemplos que vocês podem fazer:



QUANDO SE TRATA DE FAMÍLIA E CASAMENTO, O AS-
SUNTO SE COMPLICA UM POUCO, OU MELHOR, MUITO.  
ACREDITO QUE, AQUI, REUNI SUCINTAMENTE  UM  BREVE 
MATERIAL PARA QUE VOCÊS PELO MENOS LIDEM COM 
ESSA SITUAÇÃO. 

AFINAL, VOCÊS  ENTRARÃO PARA FAMÍLIA UM DO OU-
TRO E NÃO QUEREM ENTRAR EM ESTADO DE GUERRA, 
NÃO É MESMO?!

]Etiqueta da  Família

1
Esse é um momento de decisões, sempre que for escolher algo este-
jam abertos para ouvir o que seus pais têm para opinar. Uma suges-
tão, bem simples, mas que surte efeito: toda vez que vocês estive-

rem contra a ideia deles, primeiro vocês afirmam a escolha deles e, depois, 
explicam o porquê de vocês não escolherem ou decidirem tal opinião. 
Por exemplo: “Eu sei o quanto você gostaria que meu vestido fosse assim, eu  
particularmente  gostei  de  sua  opinião  (afirma o sentimentos  deles, pro-
voca certa empatia). Mas, não é o vestido com o qual tenho sonhado todos 
esses anos que planejei me casar” (impõe sua opinião sem agressão).



2 
Quando decidirem a data do 
casamento, preparem um 
momento para que os pais de 

ambos possam receber a notícia em 
primeira mão. 
(Importante: Nada de correr e co-
locar em redes sociais antes que as 
pessoas mais importante de suas 
vidas saibam primeiro.)

3 
É interessante e importante 
incluir seus pais nos prepara-
tivos do seu casamento. 

4 
Se seus pais são separados, re-
servem um período a sós com 
cada um deles. 

O fato deles não estarem juntos não 
significa que eles não desejem que 
vocês tenham um casamento feliz e 
realizado.

5 
Caso os seus pais não conhe-
çam a família de seu Noivo, 
procure fazer desse encontro 

um momento agradável. 
Dica: escolha um lugar público e 
tranquilo. (Isso evita reações brus-
cas, em público sempre causa aque-
le constrangimento de “O que as 
pessoas vão pensar se agir assim”).

6 
Se os seus pais se conhecem, 
marque um encontro entre 
vocês. Saiam juntos para con-

versar. Com certeza serão momen-
tos agradáveis. 
(Caso vocês não tenham condições, 
usem a criatividade e os chamem 
para um café ou lanche em sua casa)

7 
Reservem um tempo juntos, 
tipo de despedida de solteiro 
com os pais, irmãos (ãs). 

Isso será um momento único, cha-
mamos de rito de passagem, em que 
seus pais os entregam para iniciar 
uma nova fase de suas vidas, aben-
çoando plenamente esse momento.
Permita que nesse momento vocês 
recebam deles conselhos e escre-
vam em algum lugar onde vocês 
possam relembrar no futuro.

8 
Comprem um presente para 
os seus pais (lembrem-se dis-
so trazendo uma lembrança 

da lua-de-mel) como forma de agra-
decimento pelo apoio, dedicação e 
ajuda de custo que eles proporcio-
naram a vocês.

9 
Depois de um mês de casa-
dos, convidem seus pais para 
um almoço de agradecimento 

pela nova vida de casados. Aprovei-
tem e homenageie-os.

10 
Caso vocês desejem, 
permitam que, na cele-
bração, eles tenham a 

oportunidade de homenagear vocês. 



POR ÚLTIMO, QUERO COMENTAR SOBRE A HORA DE ESCRE-
VER O CONVITE. EXISTEM ALGUMAS REGRINHAS BÁSICAS 
QUE NÃO PODEMOS ESQUECER.  CLARO QUE EM TODA RE-
GRA EXISTE UMA EXCEÇÃO. POR ISSO, O QUESITO BÁSICO 
É SEMPRE INOVAR COM CAUTELA E BOM SENSO.

Sempre é bom tomarmos alguns cuidados e não 
esquecermos as regras básicas. A pergunta que 
inicialmente devemos fazer antes de elaborarmos 
ou pensarmos no convite do nosso casamento é 
a seguinte: 

]Etiqueta dos  Convites Para que serve o 
convite de casamento?

I 
Informar aos convidados se o 
estilo do casamento será (for-
mal, informal, temático, alterna-
tivo, ou outros);

II 
Avisar onde será o local da 
cerimônia e/ou recepção 
(se será na igreja, praia, 
campo, restaurante) e, 

principalmente, o horário em que o 
evento será realizado;

III 
Servir de lembrete 
para que o convidado 
(a), não venha  esque-
cer o  dia da festa.



E
xistem algumas coisas que são obrigatórias 
na hora de escrever o convite. Mesmo que 
seu estilo seja, por exemplo, romântico, 

clássico ou moderno, essa regra não muda com o 
tempo, nem com o passar dos anos. 

Por exemplo, na hora de escrever o convite inde-
pendentemente do estilo, nele deve constar as 
seguintes frases ou informações:

No topo do convite: Uma frase, um versículo bíblico, trecho de 
uma música, um poema e outros. Lembre-se sempre de colocar 
aspas e o nome autor da citação.  “Sua frase ...” (Autor)

Nome dos pais,

Nome dos noivos,

Data, horário, local da cerimônia e da recepção,

O endereço do local onde serão entregue os presentes. Hoje 
temos a opção de colocarmos a lista no site dos noivos. (mais 
adiante, vou falar sobre isso)

Telefone / Celular.

Endereço de uma das redes sociais: site dos noivos, e-mail, 
Facebook , twitter o.s.v

Existem várias maneiras de convidar as pessoas. Para exemplificar, eu vou 
deixar apenas um modelo clássico que encontrei e que não foge à regra 
acima descrita. Ele possui apenas um acréscimo, ou seja, a utilização dos 
endereços das redes sociais.
Hoje em dias as pessoas têm utilizado com muita frequência esse tipo de 
informação, principalmente, com o avanço cada vez maior das redes de 
informação e tecnologia. Exemplo:



Deixo alguns endereços eletrônicos de Blogs que disponibilizam modelos 
de convites Free, com estilo europeu. Eles podem ser redigidos. Cá entre 
nós, eu achei um mimo:

http://www.downloadandprint.com/free-template-downloads/
http://ahandcraftedwedding.com/free-wedding-invitation-template/
http://printableinvitationkits.com/vintage-birds-invitation-and-rsvp/
http://printableinvitationkits.com/category/wedding/

Quanto aos envelopes, você pode trabalhar com diversos materiais ou o 
que sua imaginação e criatividade permitirem. Por exemplo, papéis cria-
tivos, renda, fitas, botões, broches etc. Evita gastar horrores e o melhor, 
você economiza nos convites!
Hoje a tendência é ter um casamento mais personalizado e com a cara dos 
noivos. Começar pelos convites e ou com os envelopes é uma excelente 
alternativa, fica super personalizado e íntimo. 
(Vou falar no congresso sobre a personalização do casamento. )

Após a conclusão do convite, nada mais justo do que vocês reservarem um 
dia para entregá-lo pessoalmente aos convidados.   Lembrando que a en-
trega é sempre 30 dias antes do casamento.  Assim, damos um espaço para 
os convidados, com calma, se programarem para a data do casamento. 
É de extrema elegância que você, juntamente com seu Noivo, entregue os 
convites pessoalmente. Essa atitude demonstra ao convidado à importân-
cia da presença dele em seu grande dia.
Aos convidados de longe, é deselegante fazer um post anunciando a data 
do casamento antes de os convidados serem todos confirmados. 
(Não escreva em redes sociais tais como: Facebook, Twitter etc..)

Cuidado para não gerar constrangimento aos familiares ou aos colegas 
que não serão convidados.
Em se tratando de redes sociais, sempre é bom evitar  post  que cause 
constrangimento aos amigos excluídos da sua lista, ou seja, os que não   se-
rão efetivamente convidados. 

Uma sugestão: Abra um grupo secreto no Facebook somente com os  que 
foram  convidados  para  a  festa. Nesse espaço, vocês podem compartilhar, 
trocar ideias, comentar ou postar fotos dos momentos ou de cada etapa 
dos preparativos do casamento.   Eles vão amar e você evitará aborreci-
mentos ou  inimigos  futuros.  É bem simples e prático!

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

É isso, Noivinhos! Essas são algumas etiquetas 
que com certeza  farão  grande  diferença  no 
preparo do seu grande dia. 
Espero ter contribuído de alguma forma para 
o crescimento e aprendizado de vocês.  Caso 
tenham gostado desse e-book, vai lá, na minha 
Fanpage e deixe  seu  comentário.
Comente se trouxe  alguma  ajuda  e  ou  serviu  
de  alguma forma   nesse   processo  em que vo-
cês estão enfrentando. Ficarei muito feliz em ter 
um feedback sobre esse material.
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Google +: www.plus.google.com/
u/0/+jacquelineskaaracoach/posts
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