
Inspirações 

para um 

casamento 

Natalino 



Dezembro chegou e o clima de 
Natal toma conta da cidade! 
 
É um período de muito amor, 
alegria e de reunir a família. 
 
Opa, mas casamento também 
é tudo isso não é?  
 
Então porque não fazer um 
casamento inspirado no Natal? 
Veja aqui inspirações para 
fazer isso mantendo a cara de 
vocês e o clima romântico que 
todo casamento tem que ter! 



Paletas de Cores 

O estilo rústico também 
combina bastante com o clima 
de Natal! 

O Natal não precisa ser apenas 
verde e vermelho. Outras cores 
e tonalidades podem remeter 
à essa época do ano e 
deixarem a sua festa super 
elegante.  



Elementos 

que não 

podem 

faltar 



 

 

Elementos que não 

podem faltar 

Guirlandas 

Alguns elementos típicos do 
Natal não podem faltar para 
garantir o clima Natalino à sua 
festa!  
 



Elementos que não podem faltar 

Gambiarras 

Velas 

As velas já são bastante comuns 
nas decorações de casamentos. E 
as gambiarras vem aparecendo 
cada vez mais, pois ficam lindas 
em qualquer casamento! 
 
 



Elementos que não podem faltar 

Você pode usar sinos, bolas 
ou outros itens de enfeite de 
árvore de Natal para dar de 
lembrança para os 
convidados. Ou pode dar 
uma muda de pinheiro de 
Natal! 
 



I
n

s
p
i
r
a

ç
õ
e
s
 
p
a

r
a

 
o
 
b
o

l
o

 



Galhos e flores vermelhas formam bons 
arranjos para usar na decoração. As 
suculentas também combinam e dão um 
contraste bonito com flores vermelhas 

                                       Decoração 



Para decorar a cerimônia, arranjos 
decorando as cadeiras ficam super bonitos e 
criam um lindo corredor para a passagem 
dos noivos! 

Cerimônia 



Os noivos 



Os noivos 

Aposte em um elemento vermelho 
no visual. Para as noivas pode ser 
uma faixa no vestido, o sapato, o 
bouquet ou o batom! 
 
Para os noivos uma gravata 
vermelha fica super legal 



A noiva 
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Se você curte a ideia das 
madrinhas irem todas iguais, 
como nos casamentos lá fora, que 
tal madrinhas de vermelho? 



Para fugir do clichê de bouquets 
com rosa vermelha, aposte em 
bouquets sem flores, usando apenas 
as pinhas. Elas são símbolo do Natal 
e é possível fazer lindos arranjos com 
elas! 

A noiva 



Os ternos cinza claro ou 
bege combinam mais com 
os tons natalinos, pois fazem 
um contraste legal com o 
vermelho  

O noivo 



E que tal investir 
numa gravata 
borboleta ou 
suspensório vermelho? 
E os padrinhos 
também podem 
entrar na brincadeira! 
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Livro de 

Assinatura 

Bolinhas para árvore 
de Natal ou guirlanda 
de digitais. Com essas 
opções as lembranças 
de quem esteve 
presente nesse dia 
especial estarão 
sempre presentes 
também na sua 
decoração de Natal! 



Obrigado! 

Feliz 

Natal! 



www.meucasamentoperfeito.tumblr.com 
 
meucasamentoperfeito2013@gmail.com 
 
www.facebook.com/meucasamentoperfeito2013 
 
www.instagram.com/meucasamentoperfeito 
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