
Como devo escrever os nomes 

dos convidados? 
 

        Além de informar aos amigos e familiares 

que estão entrando em uma nova fase de sua 

vida, os convites também servem para que os 

convidados saibam o estilo que será a 

cerimônia. Conforme for essa apresentação, 

influenciará a atenção que os convidados terão 

na presença, na apresentação pessoal e o zelo na 

escolha do presente. 

       Consultar um calígrafo antes de estabelecer 

o estilo do seu convite, pode ser de grande 

valia, para orientar nos detalhes da caligrafia e 

outros adornos que deseja utilizar como lacres e 

fitas. 

      Para atender a esses detalhes vai todo o 

cuidado na elaboração, estando atento ao tipo 

de papel, tamanho, texto, detalhes nos adornos 

do envelope, o tipo de letra escolhido para 

caligrafia que deve ter o mesmo estilo que a 

arte escolhida para o convite e a elaboração da 

lista de convidados. 

 

Os estilos dos convites 

 

      Inovar é a marca registrada da noiva, ser 

criativa com opções do mercado dará a base 

para um convite bonito e diferente, sem gastar 

muito, a elaboração poderá ser direcionada para 

estilo clássico, formal, moderno ou informal. 

- Clássico e formais: serão os convites de cores: 

branco, cinza, creme, de tamanho médio para 

grandes, com uma boa gramatura do papel. 

- Modernos e informais: podem explorar outras 

opções de cores, com menor gramatura e com 

estilos diversos de tamanho e formato. 

- Adornos: caligrafia, lacres e fitas, o uso desses 

adornos mostra o zelo que os noivos estão 

dedicando à cerimônia, dando um toque de 

requinte e charme. 

 

Na hora de comprar os convites 

 

      Elaborado o estilo que deseja e as opções 

que o mercado oferece, antes de oficializar a 

compra, se faz necessário a elaboração da lista 

de convidados, parte exaustiva, porém de 

crucial importância, dela resultará o número 

aproximado de convites a serem contratados e 

havendo recepção, o número de convidados 

programados para informar ao serviço do 

Buffet. 

    Para estabelecer o número de convites que 

serão contratados cabe levar em conta: margem 

de erro para caligrafia e situações diversas que 

podem surgir para subscritar novos convites, 

aqui vai uma dica – quanto mais nomes tiverem 

que ser cortados na lista maior será essa 

margem. Reveja a lista pelo menos seis vezes. 

 

Preparando a lista dos nomes para o 

calígrafo. 

 

    Atenção com a grafia correta dos nomes, as 

pessoas gostam de ler o nome no convite, de 

preferência com o sobrenome. 

    Anotações feitas à mão podem dar margem 

ao erro na caligrafia dos nomes. 

 

O uso de tratamento 

 

Sr., Sra. e Srta. – Poderão ser utilizados em 

todos os nomes ou apenas em alguns casos, nos 

estilos informais e modernos. Sugere-se colocar 

apenas o nome com sobrenome. 

 

Ilustríssimo e Excelentíssimo (por extenso ou 

abreviado) – estão fora de uso, exceto em casos 

excepcionais e quando exige o protocolo. 

 

Dr. e/ou Dra. – Gera formalidade. Usar 

somente quando a situação exigir. 

 

“Ao querido” “aos tios” “ aos amigos” – dá 

um toque informal 

 

Como redigir os nomes? 

 

- Sr e Sra. João da Silva – está convidando 

apenas o casal 

 

- Sr. João da Silva e Família – está convidando 

o casal, os filhos solteiros e outros membros 

que moram na casa, em qualquer grau de 

parentesco. Não é elegante enviar apenas uns 

convites em nome do casal e mencionar “ 



extensivo aos filhos casados” para convidá-los 

será necessário enviar um convite para cada 

família que se formou. 

 

- Quando o contato é uma amiga casada e não 

sabe o nome do marido o mais adequado é 

perguntar o nome deste e endereçar o convite 

no nome do Esposo, evite colocar “ e esposo” 

ou “ e Senhor”, salvo a hipótese de a amiga 

solicitar que seja feito em nome dela mesmo. 

- Sr. João da Silva e Sra. Elizabete Nogueira 

ou João e Elizabete (mais informal) ou João da 

Silva e Elizabete Nogueira – Quando moram 

juntos, porém não são casados, também pode 

ser usado para mulheres que são casadas, mas 

mantém o nome de solteira e/ou casais de 

namorados ou noivos. 

 

- João da Silva ou Sr. João da Silva – está 

convidando apenas a pessoa mencionada no 

convite. 

 

- Sra Elizabete Nascimento e filhos – está 

convidando mulheres separadas ou viúvas com 

os filhos solteiros. 

 

- Sra Elizabete Nascimento e Família ou 

Elizabete Nascimento e Família – está 

convidando mulheres separadas, viúvas ou 

solteiras com os filhos solteiros e/ou com os 

demais parentes na casa (pais, tios, avós, 

sobrinhos) 

 

- Elizabete Nascimento e Jorge Nascimento – 

está convidando a mãe e o filho. 

- Aos funcionários da Blim Blim – está 

convidando todos os funcionários da empresa. 

 

- Aos colegas do setor de marketing – está 

convidando os colegas de departamento. 

 

Amigos que separaram recentemente – entregue 

um convite para cada um e avise que também 

convidou o (a) ex. Desta forma, caso um deles 

não esteja preparado para um reencontro, 

poderá optar por não comparecer. 

 

Quando começar a entrega dos 

convites? 

 

Prazo para entregar os convites ao calígrafo 

       Reservar a data da entrega dos convites 

com o calígrafo com 2 meses de antecedência 

da data que necessita ter eles prontos e na 

entrega envie a lista impressa ou por e-mail. 

 

Prazo para começar a entregar os convites. 

         A data de início será estabelecida 

conforme a quantidade dos convites e a 

disponibilidade dos noivos. A fim de evitar 

atrasos e colocar os convidados, em situações 

desconfortáveis para se organizarem, sugere-se 

que os convites sejam todos entregues com no 

máximo 20 dias antes da cerimônia, podendo 

começar a entrega com 2 meses de 

antecedência. 

 

Quais os cuidados que se deve ter na hora de 

entregar os convites? 

     Poderão começar as entregas pelos 

padrinhos, tios e outros parentes próximos, pelo 

grau de parentesco, geralmente se tornam 

visitas mais prolongadas que os demais 

convidados. 

      É de bom tom, quando for entregar o 

convite ligar para a pessoa avisando, assim 

evitará surpresas desagradáveis. 

 

Quais as opções para entregar os convites? 

    Além do contato pessoal, em alguns casos de 

distância os convites poderão ser entregues pelo 

correio ou por moto-boy, cabendo nos dois 

casos ligar antes para a pessoa comunicando o 

envio do convite e retornando alguns dias 

depois se certificando que receberam. 
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