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uando me perguntam o segredo para um casamento per-
feito, por mais piegas que possa parecer, sempre digo: noi-
vos apaixonados! Porque o resto são detalhes… Detalhes 

que a gente adora, claro, mas não mais importantes que o amor! 

Escrever um livro sobre casamentos sempre foi um desejo meu, 
uma forma de organizar o conteúdo que venho dividindo há anos 
no meu site, na minha revista e em palestras por todo o Brasil. 
Já estive no papel de fornecedora quando trabalhava com minha 
mãe, que é estilista de noivas, depois fui para o lado da mídia 
com o site e também tive minha própria experiência como noiva 
quando me casei. São mais de vinte anos (comecei criança!) en-
volvida nesse universo. Aqui, tentei dissecar tudo o que aprendi 
em dicas que eu daria para minha melhor amiga.

É difícil sumarizar ideias sem que soem como “regras universais”. 
Tentei fugir ao máximo disso, porque sei que cada casamento é 
único e não há um modelo ideal. A verdade é que, hoje, não há 
(muitas) regras e são poucos os casais que seguem o protocolo à 
risca. Afinal de contas, a arte de receber não é engessada. Não im-
porta se você vai comemorar o casamento com um almoço, um 
mini wedding ou uma festa de arromba – todos os tipos de celebração 
são especiais, e vocês encontrarão o formato que é a cara do casal.

Do fundo do meu coração, espero que este livro ajude você a fazer 
escolhas com mais segurança e paz nesse intenso processo. Organi-
zar uma festa qualquer já dá trabalho, imagine uma tão esperada 
e importante na vida de vocês e de suas famílias. São muitos itens 
a ser decididos, muitas opiniões em jogo, preços que costumam ex-
trapolar o orçamento… Será uma espécie de treino da vida a dois. 
O mais importante é nunca se esquecer do significado disso tudo 
ao longo do caminho, do motivo pelo qual decidiram festejar.

Introdução


