
Checklist de
planejamento
Para planejar seu casamento mais fácil, econômico e seguro.



Olá, tudo bem?
Com certeza você já deve ter escutado essa frase aqui: 
“Ah! Você vai casar? Então se prepare, vai gastar pra caramba!”. 
Ou até essa outra: “Tudo para casamento custa o dobro do preço, 
até o triplo! Um assalto”.

Infelizmente é essa a impressão que muitas pessoas têm desse mundo 
de casamentos e, para piorar a situação, mitos como esses fazem com 
que muitos casais fiquem ansiosos e estressados antes mesmo de 
começar o planejamento. 

Nós acreditamos que não! A vida de um casal pode ser muito mais fácil 
e por isso criamos o Lejour: juntos vamos desmistificar esse mercado e 
fazer com que planejar um casamento seja tão simples quanto encontrar 
uma casa para ficar no Airbnb ou um motorista no Uber.

No Lejour, nós usamos a tecnologia para criar uma experiência 
inesquecível em um momento tão especial na vida das pessoas.

Para começar, criamos com muito carinho esse checklist para guiá-los 
durante a sua jornada de planejamento do Grande Dia. Nele, além de 
dicas importantes, inserimos destaques de como você pode aproveitar 
nossa plataforma gratuita para facilitar a sua vida e ficar tranquilo nesse 
processo de planejamento. Vamos lá?

Mas, será que as coisas precisam ser assim?

Rodrigo Mestres
CEO LEJOUR
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LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

4LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

https://lejour.com.br/blog
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Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

LEJOUR.COM.BR 5

Planejamento | 12 meses antes

Definam o orçamento que vocês pretendem investir 
na festa. O Lejour tem uma calculadora perfeita 
para isso aqui.

Conversem com familiares sobre o orçamento caso eles 
optem por contribuir para o orçamento do casamento. 

A cerimônia do casamento será na igreja? Se sim, reservem 
a data. As igrejas costumam ter agenda cheia.

Com orçamento, lista de convidados e estilo definido, é a 
hora de começar a pesquisar os espaços para casar. 
O Lejour ajuda vocês nessa busca com filtros inteligentes 
com base em orçamento para facilitar esse processo. 
Confiram aqui.

Dica: no Lejour, cada espaço de casamento conta com uma 
estimativa de valores para realização da festa completa e isso é 
muito útil para ter uma ideia de quanto investir.

Mês:

Dica para economizar: sejam flexíveis quanto à data do casamento. 
Dias não convencionais como sexta-feira ou domingo e meses 
menos concorridos como janeiro, fevereiro, julho ou agosto 
costumam ter melhores preços.

LEJOUR.COM.BR 5

Planejamento | 12 meses antes

Definam o orçamento que vocês pretendem investir 
na festa. O Lejour tem uma calculadora perfeita 
para isso aqui.

Conversem com familiares sobre o orçamento caso eles 
optem por contribuir para o orçamento do casamento. 

A cerimônia do casamento será na igreja? Se sim, reservem 
a data. As igrejas costumam ter agenda cheia.

Com orçamento, lista de convidados e estilo definido, é a 
hora de começar a pesquisar os espaços para casar. 
O Lejour ajuda vocês nessa busca com filtros inteligentes 
com base em orçamento para facilitar esse processo. 
Confiram aqui.

Dica: no Lejour, cada espaço de casamento conta com uma 
estimativa de valores para realização da festa completa e isso é 
muito útil para ter uma ideia de quanto investir.

Mês:

Dica para economizar: sejam flexíveis quanto à data do casamento. 
Dias não convencionais como sexta-feira ou domingo e meses 
menos concorridos como janeiro, fevereiro, julho ou agosto 
costumam ter melhores preços.

https://painel.lejour.com.br/meu-painel/orcamento?utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=calculadora
https://painel.lejour.com.br/meu-painel/orcamento?utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=calculadora


LEJOUR.COM.BR 4
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que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
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6LEJOUR.COM.BR 5

Planejamento | 12 meses antes

Definam o orçamento que vocês pretendem investir 
na festa. O Lejour tem uma calculadora perfeita 
para isso aqui.

Conversem com familiares sobre o orçamento caso eles 
optem por contribuir para o orçamento do casamento. 

A cerimônia do casamento será na igreja? Se sim, reservem 
a data. As igrejas costumam ter agenda cheia.

Com orçamento, lista de convidados e estilo definido, é a 
hora de começar a pesquisar os espaços para casar. 
O Lejour ajuda vocês nessa busca com filtros inteligentes 
com base em orçamento para facilitar esse processo. 
Confiram aqui.

Dica: no Lejour, cada espaço de casamento conta com uma 
estimativa de valores para realização da festa completa e isso é 
muito útil para ter uma ideia de quanto investir.

Mês:

Dica para economizar: sejam flexíveis quanto à data do casamento. 
Dias não convencionais como sexta-feira ou domingo e meses 
menos concorridos como janeiro, fevereiro, julho ou agosto 
costumam ter melhores preços.

LEJOUR.COM.BR 5

Planejamento | 12 meses antes

Definam o orçamento que vocês pretendem investir 
na festa. O Lejour tem uma calculadora perfeita 
para isso aqui.

Conversem com familiares sobre o orçamento caso eles 
optem por contribuir para o orçamento do casamento. 

A cerimônia do casamento será na igreja? Se sim, reservem 
a data. As igrejas costumam ter agenda cheia.

Com orçamento, lista de convidados e estilo definido, é a 
hora de começar a pesquisar os espaços para casar. 
O Lejour ajuda vocês nessa busca com filtros inteligentes 
com base em orçamento para facilitar esse processo. 
Confiram aqui.

Dica: no Lejour, cada espaço de casamento conta com uma 
estimativa de valores para realização da festa completa e isso é 
muito útil para ter uma ideia de quanto investir.

Mês:

Dica para economizar: sejam flexíveis quanto à data do casamento. 
Dias não convencionais como sexta-feira ou domingo e meses 
menos concorridos como janeiro, fevereiro, julho ou agosto 
costumam ter melhores preços.

LEJOUR.COM.BR 6

Planejamento | 12 meses antes

Salvem os espaços que mais gostam, solicitem orçamentos 
e conversem com os fornecedores. Esse é um momento de 
descoberta e vocês irão entender o que funciona ou não 
para vocês. 

Agendem para conhecer pessoalmente aqueles 
fornecedores que mais gostarem e que tenham 
disponibilidade na data que vocês reservaram a Igreja, 
se esse for o caso.

Decidam se irão optar pelo serviço de uma assessoria 
especializada para te ajudar no planejamento completo ou 
se preferem contratar a assessoria parcial ou final no dia 
da festa. 

Mas lembrem-se, para o dia sair perfeito, é imprescindível 
ter um assessor coordenando o evento no dia para vocês 
ficarem tranquilos e só se preocuparem em curtir o seu 
Grande Dia.

Dica: no Lejour vocês conseguem favoritar direto na plataforma 
os fornecedores que você mais gostar e agendar uma reunião, 
organizando tudo em um único lugar.

Mês:

Dica: o Lejour tem uma categoria específica de assessoria para 
ajudar vocês a encontrarem uma ideal para você. Veja aqui.

LEJOUR.COM.BR 6

Planejamento | 12 meses antes
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https://painel.lejour.com.br/buscar?params=%7B%22guests%22:80,%22category%22:%22espaco%22,%22minBudget%22:0,%22maxBudget%22:30000000%7D&utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=fornecedor
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Planejamento | 12 meses antes

Definam o orçamento que vocês pretendem investir 
na festa. O Lejour tem uma calculadora perfeita 
para isso aqui.

Conversem com familiares sobre o orçamento caso eles 
optem por contribuir para o orçamento do casamento. 

A cerimônia do casamento será na igreja? Se sim, reservem 
a data. As igrejas costumam ter agenda cheia.

Com orçamento, lista de convidados e estilo definido, é a 
hora de começar a pesquisar os espaços para casar. 
O Lejour ajuda vocês nessa busca com filtros inteligentes 
com base em orçamento para facilitar esse processo. 
Confiram aqui.

Dica: no Lejour, cada espaço de casamento conta com uma 
estimativa de valores para realização da festa completa e isso é 
muito útil para ter uma ideia de quanto investir.

Mês:

Dica para economizar: sejam flexíveis quanto à data do casamento. 
Dias não convencionais como sexta-feira ou domingo e meses 
menos concorridos como janeiro, fevereiro, julho ou agosto 
costumam ter melhores preços.
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Planejamento | 12 meses antes

Salvem os espaços que mais gostam, solicitem orçamentos 
e conversem com os fornecedores. Esse é um momento de 
descoberta e vocês irão entender o que funciona ou não 
para vocês. 

Agendem para conhecer pessoalmente aqueles 
fornecedores que mais gostarem e que tenham 
disponibilidade na data que vocês reservaram a Igreja, 
se esse for o caso.

Decidam se irão optar pelo serviço de uma assessoria 
especializada para te ajudar no planejamento completo ou 
se preferem contratar a assessoria parcial ou final no dia 
da festa. 

Mas lembrem-se, para o dia sair perfeito, é imprescindível 
ter um assessor coordenando o evento no dia para vocês 
ficarem tranquilos e só se preocuparem em curtir o seu 
Grande Dia.

Dica: no Lejour vocês conseguem favoritar direto na plataforma 
os fornecedores que você mais gostar e agendar uma reunião, 
organizando tudo em um único lugar.

Mês:

Dica: o Lejour tem uma categoria específica de assessoria para 
ajudar vocês a encontrarem uma ideal para você. Veja aqui.
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Planejamento | 12 meses antes

Salvem os espaços que mais gostam, solicitem orçamentos 
e conversem com os fornecedores. Esse é um momento de 
descoberta e vocês irão entender o que funciona ou não 
para vocês. 

Agendem para conhecer pessoalmente aqueles 
fornecedores que mais gostarem e que tenham 
disponibilidade na data que vocês reservaram a Igreja, 
se esse for o caso.

Decidam se irão optar pelo serviço de uma assessoria 
especializada para te ajudar no planejamento completo ou 
se preferem contratar a assessoria parcial ou final no dia 
da festa. 

Mas lembrem-se, para o dia sair perfeito, é imprescindível 
ter um assessor coordenando o evento no dia para vocês 
ficarem tranquilos e só se preocuparem em curtir o seu 
Grande Dia.

Dica: no Lejour vocês conseguem favoritar direto na plataforma 
os fornecedores que você mais gostar e agendar uma reunião, 
organizando tudo em um único lugar.

Mês:

Dica: o Lejour tem uma categoria específica de assessoria para 
ajudar vocês a encontrarem uma ideal para você. Veja aqui.

LEJOUR.COM.BR 5

Planejamento | 12 meses antes

Definam o orçamento que vocês pretendem investir 
na festa. O Lejour tem uma calculadora perfeita 
para isso aqui.

Conversem com familiares sobre o orçamento caso eles 
optem por contribuir para o orçamento do casamento. 

A cerimônia do casamento será na igreja? Se sim, reservem 
a data. As igrejas costumam ter agenda cheia.

Com orçamento, lista de convidados e estilo definido, é a 
hora de começar a pesquisar os espaços para casar. 
O Lejour ajuda vocês nessa busca com filtros inteligentes 
com base em orçamento para facilitar esse processo. 
Confiram aqui.

Dica: no Lejour, cada espaço de casamento conta com uma 
estimativa de valores para realização da festa completa e isso é 
muito útil para ter uma ideia de quanto investir.

Mês:

Dica para economizar: sejam flexíveis quanto à data do casamento. 
Dias não convencionais como sexta-feira ou domingo e meses 
menos concorridos como janeiro, fevereiro, julho ou agosto 
costumam ter melhores preços.

https://painel.lejour.com.br/buscar?params=%7B%22guests%22%3A80%2C%22category%22%3A%22assessoria-de-casamento%22%2C%22minBudget%22%3A0%2C%22maxBudget%22%3A30000000%7D&utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=painel
https://painel.lejour.com.br/?utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=banner&utm_content=474


LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

8LEJOUR.COM.BR 7

Planejamento | 11 meses antes

Contratem o espaço. Parabéns, agora vocês têm a data 
oficial do casamento!

Organizem os contratos em uma pasta no seu computador.

Planejem as férias para poder curtir a lua de mel sem 
se preocuparem depois do casamento.

Dica: a compra garantida do Lejour garante 100% do valor investido 
no caso de imprevistos com o fornecedor. Saiba mais aqui.

Mês:

https://promo.lejour.com.br/compra-garantida?utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=compragarantida
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9LEJOUR.COM.BR 7

Planejamento | 11 meses antes

Contratem o espaço. Parabéns, agora vocês têm a data 
oficial do casamento!

Organizem os contratos em uma pasta no seu computador.

Planejem as férias para poder curtir a lua de mel sem 
se preocuparem depois do casamento.

Dica: a compra garantida do Lejour garante 100% do valor investido 
no caso de imprevistos com o fornecedor. Saiba mais aqui.

Mês:

LEJOUR.COM.BR 8

Planejamento | 11 meses antes

Hora de pensar na decoração do casamento. 
Comecem a pesquisar os decoradores que atendam a 
localização do espaço do seu casamento. 

Lembrem-se que a decoração da cerimônia, o plano B 
(cobertura no caso de chuva) e o buquê também fazem 
parte do projeto de decoração.

Para a noiva: comece a pesquisar o vestido e pensar se 
você prefere alugar, comprar ou criar do zero o modelo 
dos seus sonhos. 

Dica: geralmente os fornecedores parcelam o pagamento até 
a data da festa. Por isso, iniciem pelos mais caros como decoração e 
gastronomia, por exemplo, para terem um prazo maior 
e acomodarem o fluxo financeiro.

Mês:

Dica 2: no Lejour vocês podem parcelar o casamento até depois 
da data da festa e ganhar mais fôlego para acomodar os seus 
pagamentos. Saiba mais clicando aqui.

https://intercom.help/lejour-faq/pt/articles/4813506-e-possivel-parcelar-o-pagamento-pos-casamento-com-o-lejour-pay?utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=lejourpay


LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

10LEJOUR.COM.BR 9

Planejamento | 10 meses antes

Contratem a decoração e a gastronomia da sua festa. 
Revisitem o orçamento destinado para essas duas 
categorias na calculadora Lejour e tenham em mente as 
suas prioridades. 

Se vocês sonham com um buffet incrível, poderiam abrir 
mão daquele detalhe a mais na decoração? Equilíbrio é 
tudo!

Cronograma de beleza: visitem os profissionais que 
irão ajudar na jornada de cuidados com o corpo como 
nutricionista, dermatologista, dentista, etc.

Foto e vídeo é uma prioridade para vocês? Já iniciem 
a pesquisa pois os profissionais costumam atender 1 
casamento por dia e por isso, é importante se anteciparem 
para garantir a data. 
 
Obs: Fornecedores de banda, DJ, celebrante e assessoria 
também seguem essa mesma prática de 1 casamento por 
dia então recomendamos focar as contratações daqui 
para frente nessas categorias. Vocês podem iniciar a 
pesquisa aqui.

Mês:

https://painel.lejour.com.br/buscar?params=%7B%22guests%22:80,%22category%22:%22assessoria-de-casamento%22,%22minBudget%22:0,%22maxBudget%22:30000000%7D&utm_source=conteudo&utm_medium=checklist-pdf&utm_campaign=painel
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11LEJOUR.COM.BR 9

Planejamento | 10 meses antes

Contratem a decoração e a gastronomia da sua festa. 
Revisitem o orçamento destinado para essas duas 
categorias na calculadora Lejour e tenham em mente as 
suas prioridades. 

Se vocês sonham com um buffet incrível, poderiam abrir 
mão daquele detalhe a mais na decoração? Equilíbrio é 
tudo!

Cronograma de beleza: visitem os profissionais que 
irão ajudar na jornada de cuidados com o corpo como 
nutricionista, dermatologista, dentista, etc.

Foto e vídeo é uma prioridade para vocês? Já iniciem 
a pesquisa pois os profissionais costumam atender 1 
casamento por dia e por isso, é importante se anteciparem 
para garantir a data. 
 
Obs: Fornecedores de banda, DJ, celebrante e assessoria 
também seguem essa mesma prática de 1 casamento por 
dia então recomendamos focar as contratações daqui 
para frente nessas categorias. Vocês podem iniciar a 
pesquisa aqui.

Mês:

LEJOUR.COM.BR 10

Planejamento | 9 meses antes

Decidam onde querem passar a lua de mel e comprem 
as passagens. Vale a pena planejar para aproveitar datas 
promocionais como Black Friday para conseguir tarifas 
melhores.

Decidam a identidade visual do casamento. Isso é 
importante para padronizar a comunicação do site do 
casamento, papelaria e convites. 

Criem o site do seu casamento e divulguem o save the 
date para os amigos já ficarem espertos sobre a data! 
(Principalmente se o casamento for fora da cidade ou 
destination wedding). 

Hora de definir os padrinhos e madrinhas do civil e do 
casamento. 

Obs: Fica simpático preparar um convite com carinho para 
convidá-los. 

Mês:

Contratem a empresa de som e iluminação do casamento, 
caso seja necessário, seguindo o projeto de decoração.
 
Nesse momento vocês podem definir também se querem 
contratar uma orquestra para cerimônia e banda ou DJ 
para animar a festa.



LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

12LEJOUR.COM.BR 11

Planejamento | 8 meses antes

Definam qual o tom que vocês querem para a cerimônia e 
contratem um celebrante que tenha a cara de vocês (mais 
emocional, com tom humorado, etc).

Mês:

Definam o regime de bens do casamento e visitem o site 
do cartório para levantar os documentos necessários 
para registro civil. Vocês podem encontrar o cartório mais 
próximo de suas residências aqui.

Escolham o estilo de traje dos padrinhos e vestido das 
madrinhas para o Grande dia. Se possível, evitem definir 
cores muito específicas ou modelos difíceis.

https://www.cartoriosp.com.br/#titulo=localize_o_cartorio_mais_proximo
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13LEJOUR.COM.BR 11

Planejamento | 8 meses antes

Definam qual o tom que vocês querem para a cerimônia e 
contratem um celebrante que tenha a cara de vocês (mais 
emocional, com tom humorado, etc).

Mês:

Definam o regime de bens do casamento e visitem o site 
do cartório para levantar os documentos necessários 
para registro civil. Vocês podem encontrar o cartório mais 
próximo de suas residências aqui.

Escolham o estilo de traje dos padrinhos e vestido das 
madrinhas para o Grande dia. Se possível, evitem definir 
cores muito específicas ou modelos difíceis.

LEJOUR.COM.BR 12

Planejamento | 7 meses antes

Contratem o bar e/ou compre as bebidas do seu 
casamento. A degustação é uma delícia e muito divertida!

Definam os itens de papelaria do evento: convite, tags, 
menus, cartão de agradecimento.

Terminem o site do seu casamento preenchendo 
com informações finais sobre localização, opções de 
hospedagem e dicas para facilitar a vida dos convidados, 
principalmente se for o caso de um destination wedding. 

Vocês também podem optar por realizar o RSVP pelo site 
do casamento.

Definam a roupinha da daminha e do pajem.

Mês:

Iniciem o projeto DIY caso tenham planejado realizá-lo.



LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

14LEJOUR.COM.BR 13

Planejamento | 6 meses antes

Hora de preencher a lista de convidados com 
nome completo, endereço, número de crianças e 
acompanhantes.

Caso tenham optado pela assessoria parcial, agora é a hora 
de pesquisar referências e contratar.

Contratem o fornecedor de convites e não se esqueçam 
de incluir o endereço do site do casamento para que os 
convidados acompanhem os detalhes e confirmem 
a presença.

Mês:

Contratem a estadia da noite de núpcias.

Pesquisem sobre cabelos, penteado e maquiagem 
para definir o seu estilo favorito. Salvem as referências 
na pastinha. 
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15LEJOUR.COM.BR 13

Planejamento | 6 meses antes

Hora de preencher a lista de convidados com 
nome completo, endereço, número de crianças e 
acompanhantes.

Caso tenham optado pela assessoria parcial, agora é a hora 
de pesquisar referências e contratar.

Contratem o fornecedor de convites e não se esqueçam 
de incluir o endereço do site do casamento para que os 
convidados acompanhem os detalhes e confirmem 
a presença.

Mês:

Contratem a estadia da noite de núpcias.

Pesquisem sobre cabelos, penteado e maquiagem 
para definir o seu estilo favorito. Salvem as referências 
na pastinha. 

LEJOUR.COM.BR 14

Planejamento | 5 meses antes

Para a noiva: faça a primeira prova do vestido e verifique 
os ajustes no modelo. Compre também o sapato e 
acessórios da noiva. Lembre-se: conforto é essencial para 
curtir o casamento do início ao fim.

Para o noivo: Defina também o seu traje completo, com 
sapatos e acessórios que queira usar no grande dia.

Iniciem a degustação dos docinhos e bolo. É um momento 
delicioso! E para quem não quiser comprometer a dieta, 
lembrem-se que não precisam comer o docinho inteiro, 
basta parti-lo ao meio ou em quatro partes e dividir com 
outras pessoas.

Dica: levem em consideração se o buffet já irá oferecer 
docinhos para saber a quantidade ideal para contratar. Em geral, 
recomendamos 5 unidades por pessoa.

Mês:

Verifiquem a documentação para o casamento religioso.

Para a noiva: contrate o dia da noiva, maquiador 
e cabeleireiro. Pesquisem também preços e opções 
e divulguem para as suas madrinhas.

Para o noivo: organize o dia do noivo, é super legal 
passar um momento com os padrinhos pode ser em uma 
barbearia, ou um lugar que possam ficar descontraídos e 
se preparar.



LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

16LEJOUR.COM.BR 15

Planejamento | 4 meses antes

Criem a lista de presentes e não se esqueçam de divulgá-
la no site de casamento. Vocês também podem aproveitar 
e já fazer a lista de lingerie e chá de panela.

Contratem os docinhos e o bolo. Lembre-se que existe 
também a versão cenográfica caso prefiram.

Finalizem o roteiro da lua de mel com translado, 
hospedagem e indicações de passeios e restaurantes. 

Não esqueçam de avisar o hotel que a viagem é de lua de 
mel, muitas redes disponibilizam experiências especiais 
para recém casados.

Mês:

Contratem as lembrancinhas e bem casados. 
Recomendamos pelo menos 2 unidades de bem casados 
por pessoa.

Verifiquem os documentos para a viagem como 
passaporte, vistos e vacinas.

Enviem os convites para os convidados.
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17LEJOUR.COM.BR 15

Planejamento | 4 meses antes

Criem a lista de presentes e não se esqueçam de divulgá-
la no site de casamento. Vocês também podem aproveitar 
e já fazer a lista de lingerie e chá de panela.

Contratem os docinhos e o bolo. Lembre-se que existe 
também a versão cenográfica caso prefiram.

Finalizem o roteiro da lua de mel com translado, 
hospedagem e indicações de passeios e restaurantes. 

Não esqueçam de avisar o hotel que a viagem é de lua de 
mel, muitas redes disponibilizam experiências especiais 
para recém casados.

Mês:

Contratem as lembrancinhas e bem casados. 
Recomendamos pelo menos 2 unidades de bem casados 
por pessoa.

Verifiquem os documentos para a viagem como 
passaporte, vistos e vacinas.

Enviem os convites para os convidados.

LEJOUR.COM.BR 16

Planejamento | 3 meses antes

Iniciem o processo do casamento civil no cartório e 
enviem também a documentação da cerimônia religiosa 
para a igreja. 

Comprem as alianças, você pode optar por modelos 
personalizados ou prontos. Lembrem-se também de 
comprar o porta-alianças.

Para a noiva: faça mais uma prova do vestido para 
ajustes finais.

Mês:

Enviem o convite do chá de panela.

Selecionem as músicas de entrada da cerimônia, será um 
dos momentos mais emocionantes do Grande Dia! Vocês 
também podem optar por contratar profissionais de coral 
ou orquestra para esse momento, fica lindo.

Comprem o kit toilette para disponibilizar aos convidados 
no dia da festa. Podem ser criativos e colocar o que 
acharem legal para os convidados. 

Exemplo: kit costura, amarradinhos de cabelo, enxaguante 
bucal, entre outros. Uma dica legal é se quiserem 
disponibilizar medicamentos (comprimidos analgésicos) 
é melhor deixar com a assessora, para que crianças não 
tenham acesso.



LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

18LEJOUR.COM.BR 17

Planejamento | 2 meses antes

Hora de realizar o chá de panela e a despedida de solteiro 
com amigos, aproveitem!

Mês:

Realizem a degustação final do cardápio do casamento, 
definam a ordem de serviço dos pratos e não deixem de 
perguntar nada, tirem todas as suas dúvidas. 

Para a noiva: compre aquela lingerie especial para a noite 
de núpcias e também separe aquelas que serão utilizadas 
na lua de mel. 

LEJOUR.COM.BR 18

Planejamento | 2 meses antes

Certifiquem-se com a assessora que os fornecedores 
realizaram a visita técnica no espaço e que estão todos 
alinhados quanto à montagem, cronograma do dia 
e desmontagem. 

Confiram o serviço de valet para o estacionamento da 
festa e cerimônia, assim como o serviço de segurança. 
Vejam quantas horas o serviço é contratado.

Mês:

Alinhem com os fotógrafos e os cinegrafistas os registros 
que vocês fazem questão de ter no álbum e certifiquem-se 
que eles sabem o cronograma de tempos e movimentos 
para registrar tudo.

Hora de finalizar o projeto DIY.

Pensando em surpreender o noivo/a no dia do casamento? 
Aproveitem para contar para a assessora o que tem em 
mente, ela será sua maior aliada para colocar a surpresa 
em prática.
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19LEJOUR.COM.BR 17

Planejamento | 2 meses antes

Hora de realizar o chá de panela e a despedida de solteiro 
com amigos, aproveitem!

Mês:

Realizem a degustação final do cardápio do casamento, 
definam a ordem de serviço dos pratos e não deixem de 
perguntar nada, tirem todas as suas dúvidas. 

Para a noiva: compre aquela lingerie especial para a noite 
de núpcias e também separe aquelas que serão utilizadas 
na lua de mel. 

LEJOUR.COM.BR 18

Planejamento | 2 meses antes

Certifiquem-se com a assessora que os fornecedores 
realizaram a visita técnica no espaço e que estão todos 
alinhados quanto à montagem, cronograma do dia 
e desmontagem. 

Confiram o serviço de valet para o estacionamento da 
festa e cerimônia, assim como o serviço de segurança. 
Vejam quantas horas o serviço é contratado.

Mês:

Alinhem com os fotógrafos e os cinegrafistas os registros 
que vocês fazem questão de ter no álbum e certifiquem-se 
que eles sabem o cronograma de tempos e movimentos 
para registrar tudo.

Hora de finalizar o projeto DIY.

Pensando em surpreender o noivo/a no dia do casamento? 
Aproveitem para contar para a assessora o que tem em 
mente, ela será sua maior aliada para colocar a surpresa 
em prática.



LEJOUR.COM.BR 4

Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:

20LEJOUR.COM.BR 19

Planejamento | 1 mês antes

O grande dia está próximo! Iniciem a contagem regressiva 
com os convidados! Noiva, faça a última prova do vestido.

Finalizem o RSVP da festa junto com sua assessora e 
encaminhem aos fornecedores o número atualizado de 
convidados que estarão presentes no dia. 

Revisem o cronograma final da cerimônia e festa com 
sua assessoria.

Dica: no Lejour tudo fica organizado em um só lugar e ainda 
enviamos lembretes de vencimento dos boletos, assim, vocês não 
esquecem nenhum pagamento.

Mês:

Verifiquem se os pagamentos dos fornecedores 
estão em dia.

Fechem os últimos detalhes da lua de mel e comecem 
a planejar as malas.

Certifiquem-se de fazer um check com todos os 
fornecedores do casamento, confirmando todos os itens 
contratados com base nos contratos, juntamente com 
a assessora de vocês.
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21LEJOUR.COM.BR 19

Planejamento | 1 mês antes

O grande dia está próximo! Iniciem a contagem regressiva 
com os convidados! Noiva, faça a última prova do vestido.

Finalizem o RSVP da festa junto com sua assessora e 
encaminhem aos fornecedores o número atualizado de 
convidados que estarão presentes no dia. 

Revisem o cronograma final da cerimônia e festa com 
sua assessoria.

Dica: no Lejour tudo fica organizado em um só lugar e ainda 
enviamos lembretes de vencimento dos boletos, assim, vocês não 
esquecem nenhum pagamento.

Mês:

Verifiquem se os pagamentos dos fornecedores 
estão em dia.

Fechem os últimos detalhes da lua de mel e comecem 
a planejar as malas.

Certifiquem-se de fazer um check com todos os 
fornecedores do casamento, confirmando todos os itens 
contratados com base nos contratos, juntamente com 
a assessora de vocês.

LEJOUR.COM.BR 20

Planejamento | Uma semana antes

Irão realizar votos? Hora de escrevê-los com capricho e 
deixá-los impressos para o dia do casamento.

Itens finais de beleza: façam a hidratação da pele, dos 
cabelos e unhas. 

Finalizem as malas da viagem e não se esqueçam de 
montar uma mala menor para a noite de núpcias.

Mês:

Definam quem irá levá-los até o local da cerimônia e 
combinem os horários de saída. 

Retirem o vestido da noiva, o traje do noivo e roupinhas 
dos pajens e daminhas de honra.

Combinem o horário de chegada dos pais, padrinhos 
e sogros na cerimônia. É importante que eles sejam 
os primeiros a chegar!

Para a noiva: combine com as madrinhas o horário 
de chegada para o dia da noiva, caso queiram se 
arrumar juntas.
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Planejamento | 12 meses antes

Pesquisem sobre o tipo de casamento que combina com 
a personalidade de vocês. Aqui separamos um material 
que vai te ajudar a definir a visão do seu casamento.

Montem uma pastinha no Pinterest ou Instagram para 
ir salvando suas melhores referências e inspirações. 

Criem um e-mail do casal, assim vocês recebem tudo 
relacionado ao casamento em uma conta conjunta 
e não precisam ficar repassando informações.

Montem uma lista de convidados com aquelas pessoas 
que realmente fazem sentido estar com vocês nesse 
dia tão especial.

Dica: o número de convidados impacta diretamente o orçamento, 
por isso, a lista de convidados é essencial. Além disso, com um 
número aproximado de convidados em mente, fica bem mais fácil 
buscar um espaço adequado e solicitar orçamentos.

Mês:
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Planejamento | Dia do Casamento

Finalmente chegou o Grande Dia! Parabéns! Comecem o 
dia mentalizando que tudo dará certo e se eventualmente 
algum imprevisto acontecer, não se estressem. É um dia 
que passa muito rápido, então curtam cada momento. 

Vocês fizeram o possível para planejar tudo, então confiem 
em vocês e nos profissionais que estão trabalhando com 
vocês.

Não pulem refeições, hidratem-se e comam de maneira 
saudável. Energia é essencial neste dia.

Se o dia da noiva ou do noivo for na casa de vocês, é 
indicado deixar disponíveis lencinhos, água, espumante, 
frutas e lanchinhos para recepcionar as madrinhas, 
padrinhos, mãe, avó, sogra...

Mês:

Vale se emocionar e chorar! 

Sintam-se incríveis e se divirtam, é o grande dia de vocês!

Sejam felizes!
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indicado deixar disponíveis lencinhos, água, espumante, 
frutas e lanchinhos para recepcionar as madrinhas, 
padrinhos, mãe, avó, sogra...

Mês:

Vale se emocionar e chorar! 

Sintam-se incríveis e se divirtam, é o grande dia de vocês!

Sejam felizes!

O jeito mais inteligente de casar.
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