
LISTA DE CASAMENTO
PERSONALIZADA

 

SUZANAFREIRE.COM



A lista DEVE ser feita logo no início da organização do
casamento, pois todos  os itens a serem resolvidos serão
baseados nela por 2 motivos:
 
*número de pessoas, 
*perfil dos convidados (idade e estilo). 
 
Cada detalhe influencia no direcionamento da festa

A IMPORTÂNCIA DE FAZER A LISTA NO
INÍCIO DO PLANEJAMENTO



NO QUE ELA INFLUENCIA?

ESCOLHA DO LOCAL

CONVITES

ORÇAMENTOS

CONTROLE DO BUDGET
NEGOCIAÇÕES COM 

FORNECEDORES

FECHAMENTO DE CONTRATOS



A elaboração da lista de casamento é a primeira tarefa a ser
feita em conjunto pela nova família que se forma: 
Os noivos com seus pais. 
Assim, a lista do casamento é feita por todos e
depois unificada por apenas uma pessoa

POR ONDE COMEÇAR? 



CONCOMITANTEMENTE FEITA AS 4 LISTAS

Os pais da noiva fazem a lista deles
A noiva faz a lista dela
O noivo faz a lista dele

Os pais do noivo fazem a lista deles

1  -A noiva  checa a lista dela com a lista do noivo
e exclui da sua lista as pessoas repetidas.
2 –A noiva checa a lista dela atualizada com a de seus
pais, e exclui da sua lista as pessoas repetidas.
3 –O noivo checa a lista dele com a lista de seus pais, e
exclui da sua lista as pessoas repetidas.
4 –Os noivos unificam a lista final e todos conferem. 
5 –Noivos enviam a lista final para assessoria



COMO MONTAR A LISTA DE CONVIDADOS?

CRITÉRIOS
DE

APROXIMAÇÃO

LIMITAR 
NÚMEROS 

DE CONVIDADOS

CONVIDAR 
TURMAS

SOLTEIRO + 1
(PLUS ONE)



O CRITÉRIOS OBJETIVOS SÃO
IMPORTANTES PARA SEGUIR UMA
ORDEM DE PRIORIDADES PARA INCLUIR
CONVIDADOS E ATÉ EXCLUIR, CASO
NECESSÁRIO. COMECE PENSANDO NA
ÁRVORE GENEALÓGICA; AVÓS, PAIS,
IRMÃOS, CUNHADOS, SOBRINHOS, TIOS
E PRIMOS. A PARTIR DE FILHOS DE
PRIMOS, E PRIMOS DOS PAIS DOS
NOIVOS JÁ PODE SER UMA LINHA QUE
LIMITA  A LISTA.

LIMITAR 
NÚMEROS 

DE CONVIDADOS

USE CRITÉRIOS OBJETIVOS TAMBÉM
PARA LISTAR OS AMIGOS. SE LEMBRE
QUE UMA PESSOA PODE INDUZIR O
CONVITE A TODA TURMA. POR ISSO,
COMECE PELOS MAIS PRÓXIMOS E
CONSIDERE OS CONVITES APENAS PARA
ADULTOS, EXCLUINDO CRIANÇAS QUE
NÃO SÃO DA FAMÍLIA.

CRITÉRIOS
DE

APROXIMAÇÃO



É INCRÍVEL O SENTIMENTO
NOSTÁLGICO QUE AS TURMAS
PROVOCAM AO SE ENCONTRAREM NOS
CASAMENTOS DE AMIGOS. A TURMA DO
COLÉGIO, DA FACULDADE, DE ALGUM
ESPORTE OU HOBBY SÃO SUPER BEM-
VINDAS, APENAS SE LEMBREM DAS
ESPOSAS, MARIDOS, NAMORADAS(OS) DE
CADA UM DELES.

É MUITO ATENCIOSO VOCÊ PERMITIR
QUE O SEU CONVIDADO SOLTEIRO
POSSA LEVAR ALGUÉM, POIS MUITOS
GOSTARIAM DE PRESTIGIAR VOCÊS,
MAS SE SENTEM DESCONFORTÁVEIS
SOZINHOS, PRINCIPALMENTE SE
TRATANDO DE UM DESTINATION
WEDDING. ESSA CULTURA É MUITO
COMUM NO EXTERIOR E
EXTREMAMENTE ELEGANTE NO BRASIL.

SOLTEIRO + 1
(PLUS ONE)

CONVIDAR 
TURMAS



DICA

A lista final não precisa ser entregue em ordem alfabética, mas precisa ser entregue digitada já com
o tratamento correto como vai grafado no ENVELOPE do convite (ex: Sr. Daniel Freire e Família) e com
as  demais informações da planilha enviada pela SUZANA FREIRE EVENTOS (quantidade de pessoas  por
convite, menores de 18 anos, endereço completo e telefones com DDD). 

 
Sugerimos que já façam a lista completa DESDE O INÍCIO. Apesar de trabalhoso, vocês farão apenas uma
vez. Quando a lista final já estiver conferida (sem pessoas repetidas), basta complementarem as
informações extras e essa fase da organização estará completa. 
 
Dessa forma, com a lista pronta, teremos dados para cotações, negociações, fechamentos de contratos,
caligrafia e envio dos convites, além de informações para o RSVP ativo (confirmações de presença). 



TRATAMENTO

Para enviar os convites de forma elegante é preciso se atentar na maneira de escrever os nomes dos
convidados. Tanto considerando a grafia dos nomes (acentos, letras repetidas, com ou sem H, etc), quanto
considerando o tratamento correto. Importante verificar se as pessoas estão casadas, viúvas, separadas, se
têm filhos, se os filhos já se casaram. Essa checagem evita gafes e mostra respeito e atenção com os
convidados. As redes sociais ajudam a verificar o status dos convidados, mas se necessário, pergunte. É
melhor perguntar do que enviar errado.
 
Caso os filhos também sejam convidados, o modo mais tradicional de se convidar toda a família é:
"Sr. Fulano de Tal e Família"  - nome e sobrenome do homem (de preferência, sem abreviar)
 
Caso o convite seja destinado a um casal sem filhos, o modo mais tradicional é:
"Sr. Fulano de Tal e Sra."  - nome e sobrenome do homem (de preferência, sem abreviar)
 
Nenhum convidado vê o convite do outro, por isso não tenham medo de ser mais formais para 
alguns e informais para outros. O tipo de relação (profissional/pessoal) e idade dos convidados 

    que vai ditar esse tratamento. 
 



COMO FAZER NESSE CASO?

SOLTEIROS ou DIVORCIADOS: 
Para os mais jovens, vcs podem dispensar a formalidade (Sr.) e colocar apenas o
primeiro nome e último sobrenome (ex: Daniel Freire). Na hora de convidar ressaltem
que o convite é extensivo à namorada/acompanhante - conste o plus one na planilha
Caso o casal já esteja noivo ou namore há anos, podem enviar apenas 1 convite e colocar
o primeiro nome de ambos (ex: Daniel e Suzana). Caso queiram uma formalidade maior,
acrescentem o último sobrenome de cada um deles. 

FILHOS CASADOS:
Ao convidar uma família que os filhos já sejam adultos e casados, deve-se enviar um
convite separado para os pais e outro convite separado para o filho casado, ainda que
morem na mesma casa.
PARA PAIS: Sr. Fulano de Tal e Sra. (e não "e Família)
PARA FILHO CASADO: Sr. Fulano de Tal e Sra. (se informe do nome dele, caso nao saiba)



COMO FAZER NESSE CASO?

MINHA AMIGA SE CASOU E NÃO SEI NEM O NOME DO MARIDO DELA:
Pergunte para sua amiga o nome e sobrenome dele. Mesmo que vocês não conheçam o
marido, o convite formal deve ser enviado no nome do homem "Sr. Fulano de tal e Sra."
Assim, vcs enviam o convite de forma elegante (conforme etiqueta) e ainda agradam a
amiga, mostrando que incluíram o marido dela na vida social de vcs. Aproveite e já
pergunte endereço completo para envio do convite.

VIÚVOS:
Com filhos solteiros que também estão convidados:
"Sra. Fulana de Tal e Filhos"  ou  "Sr. Fulano de Tal e Filhos"
Sem filhos, ou com filhos casados, o convite do viúvo passa a ser como dos solteiro:  

     "Sr. Fulano de Tal"  ou   "Sra. Fulana de Tal"
Convites separados para os filhos casados: "Sr. Fulano de Tal e Sra."
 



COMO FAZER NESSE CASO?

CASAIS GAYS:
Sejam namorados, noivos ou casados (jovens ou de idade), são convidados seguindo as
mesmas regras dos casais héteros. Caso caiba um tratamento mais formal, usem "Sr. e
Sr." ou "Sra. e Sra.". Para os mais informais, use apenas o primeiro nome de cada
um.Adicionar um pouquinho de texto

BISAVÓS, AVÓS, PAIS E NOIVOS: 
Não deixe de fazer um convite destinado a vocês.  
Apesar de ser presença confirmada no casamento dos noivos, todos vão gostar de
receber o convite e ter essa recordação espcial, inclusive vcs noivos. 



ENTRAM NO CONVITE DOS PAIS OU NÃO?

Tradicionalmente, filhos solteiros entram no convite dos pais. Isso na época que todo
mundo estudava, casava e tinha filhos como padrão social! E quase não se divorciavam!! 
 Ex.: Tio Fulano de Tal “e Família”. 
 
Hoje em dia, como realmente tem muitos jovens solteiros que não moram com os pais. Assim,
cabe um convite individual.  DICA: pense se esse jovem está ou não na faculdade. 

*Solteiro, mora sozinho, mas ainda está na faculdade (em tese mais novo):   Pode entrar no
convite dos pais.
 
*Solteiro, mora sozinho, já formado (em tese mais velho):  Convite individual.
 
*Divorciado, formado ou nao, morando com pais ou não, independente da idade: 
convite individual.



COMO FAZER NO CONVITE DOS PADRINHOS ?

NÃO É PRECISO DESTACAR QUE SÃO PADRINHOS NA CALIGRAFIA DO CONVITE, 
O CONVITE PODE TER APENAS O NOME/SOBRENOME COMO DE UM CONVIDADO COMUM.
MAS, CASO QUEIRAM DESTACAR, VALE O CUIDADO: 
 
Padrinhos casados/noivos:
 “Aos padrinhos Daniel e Suzana” 
 
Padrinhos solteiros ou namorados: 
“À madrinha Suzana Freire”  e  “Ao padrinho Daniel Freire”. 



LISTA DOS PAIS DOS NOIVOS 

-convidar: pais e avós deles (avós e bisavós dos noivos -apenas sr. e sra.)
 
-convidar: tios deles (irmãos dos avós dos noivos –apenas sr. e sra.)
 
-convidar: primos deles (apenas de primeiro grau e sem filhos –apenas sr. e sra.)
 
-convidar: amigos pessoais (sem filhos –apenas sr. e sra.)
 
-convidar: colegas de trabalho (sem filhos –apenas sr. e sra.)
 
-convidar: apenas colegas de trabalho do seu departamento, chefes indiretos e direto

COMO NÃO
ESQUECER
NINGUÉM



-melhores amigos de infância (apenas sr. e sra., não precisa incluir crianças)
 
-melhores amigos de faculdade (apenas sr. e sra., sem crianças)
 
-melhores amigos atuais (apenas sr. e sra., sem crianças)
 
-melhores amigos do trabalho (apenas sr. e sra., sem crianças)
 
-convidar padrinhos de batismo dos noivos (apenas sr. e sra)
 
-convidar afilhados de batismo dos noivos (crianças e pais –sr. e família)
 
-convidar casais que chamaram vcs para padrinhos de casamento deles

LISTA DOS NOIVOS
EVITE QUE AS
PESSOAS SE 

SINTAM DESLOCADAS

E GARANTA 
A PRESENÇA
DE TODOS

COMO NÃO
ESQUECER
NINGUÉM



CONTROLE DO
NÚMERO DE

CONVIDADOS 

É NATURAL 
ABRIR EXCEÇÕES,
MAS COM CUIDADO

TENTE SER FIRME 
AOS CRITÉRIOS QUE

CONTROLAM O NÚMERO 
DE CONVIDADOS



FAÇA A LISTA COMPLETA DESDE JÁ 

 

 

 

Sugerimos que sigam as formalidades tradicionais, evitando apelidos e convites sem sobrenomes,
afinal, por mais que o casamento seja de um casal descolado, moderno e jovem, trata-se de uma festa
social que envolve os pais dos noivos e o nome de duas famílias. Convenções sociais que ditam
respeito e atenção com as pessoas são sempre bem-vindas.
 
É de extrema importância que a lista seja feita logo no início da organização do casamento, e de
forma completa, pois todos os itens a serem resolvidos serão baseados nela, seja em função do número
de pessoas, seja em razão do perfil da lista (convidados jovens ou convidados mais de idade). Cada
detalhe influencia no direcionamento da festa.

b
É comum que os noivos só consigam ter certeza do número de convidados quando a lista está
realmente pronta. O mesmo acontece sobre o estilo de convidados. Imaginavam que seria uma festa
jovem, mas as vezes a listas dos pais dos noivos fica extensa e isso muda tudo. 
 
DICA: Sugerimos que deixem alguns convites extras em branco para convidados que aparecerem de
última hora. 



QUER SABER MAIS?

SuzanaFreire.com
 

@SuzanaFreireEventos
 

facebook.com/SuzanaFreireEventos
 

Canal Suzana Freire
 


