
Lembrancinhas 
de casamento

O que dar para que os convidados se lembrem 
sempre desse dia especial?

F estas de casamento são cheias de gastos: bufê, flores, decoração... E as lembracinhas não 
ficam de fora. É tradicional oferecer aos convidados algo especial que faça-os lembrarem 
da cerimônia. Para ajudá-la nessa decisão, o site iCasei deu algumas sugestões, que 
além de superbacanas, também são ideais para quem está com o orçamento apertado.

Relacionamento TEXTO Daniela Andrioli

Se é tóxico,
é carma!

• Não é fácil identificar rela-
cionamentos tóxicos quando 
estamos envolvidas emocio-
nalmente. Pior ainda, quan-
do não nos autoconhecemos 
o suficiente e achamos que 
amor-próprio é egoísmo.
• Se você sente que há algo 
errado, que a coisa é unila-
teral, que o outro não te dá 
o devido valor, que usa e 
abusa da sua generosidade 
e você sente culpa e exaus-
tão o tempo todo, pode ter 
certeza: você está num re-
lacionamento tóxico e isso 
é carma do mal!
• Relacionamento tem que 
ser prazeroso e é uma via de 
mão dupla. Se não agrega 
em nada, chuta que é car-
ma! Se te faz sentir inferior, 
chute sem dó. E se o babaca 
se fizer de bonzinho para te 
confundir, não caia nessa e 
chute com força!
• O universo é um cara legal 
e sempre diz sim ao que você 
deseja. Portanto, saiba pedir 
e tenha certeza de que você 
merece o melhor da vida, 
que nasceu para ser feliz. 
Dê um basta no sofrimento 
desnecessário e se abra para 
o fluxo de abundância que 
é todo seu. Confie, acredite, 
permita e agradeça.

Mande sua pergunta ou sugestão
para malu@astral.com.br

Vanessa Bosso é redatora publicitária, 
buscadora mística, especialista
em assuntos femininos e autora 
do livro Chuta que é Carma.
bosso.vanessa@gmail.com

PAPO DE
MULHER

SUCULENTAS
A versão mini da suculenta é a nova queridinha dos noivos. Podem 

ser encontradas com facilidade em mercados atacadistas, como o 
Ceagesp, e o casal coloca a mão na massa na hora de personalizar: 
seja escrevendo nos vasinhos os nomes dos pombinhos e a data, 
imprimindo tags com nomes dos convidados para marcar lugar na 
mesa ou uma frase de agradecimento. As plantas são lindas e fáceis de 
cuidar, pois pedem pouca água.  

GOSTOSURAS
Doces caseiros são boas sacadas para adoçar o fim da festa. Opte 

pela sobremesa que for especialidade de algum parente ou tradicional 
na região: cubos de doce de leite, amêndoas confeitadas, suspiros, etc. 
O charme fica por conta da embalagem. Reúna a família e embrulhe 
os docinhos com uma mensagem de agradecimento criativa.

CHÁ COM BISCOITOS
Essa lembrancinha com toque inglês é fina e simples de montar. 

Separe caixinhas decoradas e coloque saquinhos de chá, do outro lado 
arrume delícias como petit four ou cookies. Para arrematar, impri-
ma cartões de agradecimento com as iniciais dos noivos e corte no 
formato dos papéis que vêm junto com o chá. Finalize com um belo 
laço e está pronta. 

LIVRO DE RECEITAS
Se o casal adora cozinhar, pode fazer um livrinho artesanal com as 

receitas favoritas, incluindo as que fazem sucesso nas duas famílias e 
até uma para curar a ressaca depois da festança. Deixe o mimo mais 
elegante imprimindo em uma folha mais grossa e com textura. Na 
capa, a data da festa e o nome dos noivos. Argolas de metal ou fitilhos 
são ótimos para unir as páginas. 

SE FOR COMPRAR...
Se faltar habilidade com trabalhos manuais, os noivos podem adquirir itens simples e 
úteis para a própria celebração. É o caso de leques, bons para aliviar o calor em casa-

mentos durante o dia, e sparkles (varetas com fogo de artifício), que trazem um brilho 
à comemoração e embelezam as fotos.
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