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Tempo é valioso e deve ser aproveitado
Parece bobagem cronometrar as coisas, afinal, 

no dia do casamento, o que mais se quer é não 
pensar no tempo e deixá-lo passar ao lado das pes-
soas mais importantes da vida, com muita diversão 
e alegria, não é mesmo? Mas para dar tempo de 
tudo, todo evento deve ser planejado para ocorrer 
com uma perfeita e encantadora integração. Desde 
a música para entrada do casamento, por exemplo. 
Essa organização garante que todos os detalhes fi-
quem no lugar certo. 

O cuidado com o tempo não vale apenas para 
a trilha sonora, todo o restante da cerimônia deve 

estar em harmonia, do momento de vestir-se até o 
momento de cortar o bolo de casamento. Desde a 
maquiagem, o cabelo e colocar o modelo de ves-
tido de noiva escolhido ou o traje, a gravata... o 
tempo em cada fase da preparação não deve ser 
desprezado. Essencial para que no dia tenham tudo 
sob controle e não se estressem. Passados aqueles 
rituais tradicionais que tomam tempo da celebra-
ção e da festa - como os cumprimentos, as fotos 
e a refeição - parta para a diversão sem olhar os 
ponteiros passarem. 

Vânia e Gustavo fizeram questão de aproveitar 

o tempo ao promoverem uma festa descontraída, 
sem muito protocolo. As saladas e os antepastos 
foram servidos em ilhas e os pratos quentes foram 
distribuídos ao longo da noite, sem que o evento 
parasse para o momento da refeição. Da mesma 
forma, sem cenário específico para fotos e aquele 
tradicional ritual de cumprimentos, os noivos foto-
grafavam com os convidados durante a festa, dei-
xando-a leve, dinâmica e descontraída do início ao 
fim. E, ainda assim, o desejo era que o tempo, bem 
aproveitado, fosse congelado por aqueles instantes, 
pois tudo passa rápido demais.


