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Uma cerimônia de casamento é 
um universo de representações, sím-
bolos e tradições. Nada representa 
mais a união do casal do que os vo-
tos trocados diante do celebrante e 
todas as simbologias que envolvem 
cada tipo de cerimônia. Por mais que 
a festa seja o momento em que todos 
os convidados curtem juntos e com-
partilham a alegria dos noivos, nada 
substitui a emoção de uma cerimônia. 
Mas os rituais que envolvem o casa-
mento começam antes mesmo dos 
noivos se dirigirem ao altar e a famosa 
troca de alianças.

O charmoso buquê da noiva, para 
quem não sabe, tem história. A ideia 
principal do buquê de noiva é simbo-
lizar a vida, levando em conta que as 
flores são as reprodutoras das plan-
tas, ou seja, indicam fertilidade. Na 
idade média, comumente as noivas 
iam a pé até a igreja, e no caminho 
eram presenteadas com flores e ervas. 
Quando chegavam ao destino, já esta-
va formado um buquê que lhes daria 
sorte. Isso sem contar no ritual de jo-
gar o buquê na festa, para as amigas 
solteiras.

Aliás, por falar nelas, outro ritual 
que ganhou espaço é o de colocar o 
nome das solteiras na barra do vestido 

de noiva, para trazer boa sorte e um 
grande amor. Há quem corte a grava-
ta do noivo em pedacinhos para os 
amigos solteiros, atire um boneco de 
Santo Antônio, e por aí vai. Há quem 
não abra mão de alguns simbolismos 
e há quem queira inovar. Casamento 
na igreja ou no local da festa? Bênção 
feita pelo padre, pastor ou um cele-
brante? As escolhas cabem aos prota-
gonistas do amor.

Chuva de arroz, pétalas de flores, 
velas estrelinhas, bolhas de sabão, 
balões ao vento ou o que quer que 
se invente, além da descontração no 
fim da cerimônia, querem desejar fe-
licidade no casamento. Mais rituais? 
Brinde, sapato dos noivos passando 
de mão em mão na festa para arreca-
dar alguns trocados. Ah, e tem mais: 
além do vestido branco, existe a tra-
dição dos casamentos ingleses que 
diz que a noiva deve levar algo velho 
(na maioria das vezes, o “algo velho” 
é uma joia de família, um acessório 
herdado de sua mãe ou avó), algo 
novo (representa sorte e esperança 
na nova vida que se aproxima), algo 
emprestado (deve pertencer a alguém 
próximo dos noivos, alguém que te-
nha um casamento que você admira e 
que gostaria que o seu fosse parecido. 


