Silvia & Ivan

Texto Laura Siqueira • Fotos Patrícia Figueira

Data 11 de novembro de 2012 • Cerimônia Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé • Recepção Confeitaria Colombo
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O

grito de ‘gol’ e os primeiros acordes da
Marcha nupcial. Para o analista de sistemas
Ivan de Oliveira Costa Júnior, 29, uma emoção
em dobro. Torcedor do Fluminense, ao mesmo
tempo em que o seu time do coração fazia o gol
do título de campeão brasileiro, a mulher de sua
vida, a farmacêutica Silvia Moreira Taketsuma,
27, entrava pela belíssima igreja de Nossa
Senhora do Carmo da Antiga Sé. Coincidência?
Destino? Ninguém sabe, a única certeza é que a
história do casal está repleta de um e de outro.
Em 2003, Ivan a encontrou por acaso em
um bate-papo na internet, gostou de seu sobrenome japonês e começaram a conversar.
Entraram juntos na universidade e não se desgrudaram mais. Foram sete anos de namoro
até o romântico pedido de casamento, de frente para o mar, durante férias em Natal.
Com mais de um ano de antecedência, Silvia
contou com a ajuda de Debora Rodrigues para
fazer as melhores escolhas para o dia mais importante de sua vida. Maria do Carmo, do Clube das
Flores, deixou a igreja com ar celestial, com rosas
e lírios brancos misturados a donzelas de cristal

no caminho até o altar. A cerimônia foi embalada
pelas lindas melodias do Delfim Moreira Coral
e Orquestra, do tio da noiva.
Silvia estava exuberante em um modelo
da Internovias, todo em renda chantilly, com
uma faixa com brilhos na cintura e decote
em V na frente e nas costas. O longo véu, de
Stella Fischer, clássico e de tule francês offwhite, deixou o look mais romântico.
A noite foi de comemoração na tradicional Confeitaria Colombo, que abriu suas
portas para uma festa animada por Alexandre
Japiassú e pelo Cordão da Bola Preta. Um
mix de flores em tons de lilás, rosa e azul decorava as mesas dos convidados, enquanto
pequenos vasinhos com hortênsias foram distribuídos nas mesas bistrô.
Os bem-casados de Elvira Bona fizeram
sucesso em um grande móvel antigo de madeira escura, e o bolo de quatro andares ganhou um topo divertido e personalizado. As
plaquinhas já indicavam qual seria o próximo
destino do casal: uma inesquecível lua de mel
por Roma e Istambul.

Dicas da noiva

“Comece a fazer um
planejamento com
antecedência
Contrate profissionais
confiáveis, principalmente
um bom cerimonial
Não siga modismos
ou tendências. Faça
com que tudo saia
conforme o seu desejo”

A belíssima igreja foi adornada
apenas com flores brancas, criando
uma atmosfera ainda mais celestial
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As flores e os doces deram o
tom na festa de Silvia e Ivan
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Hotel Sofitel
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terço e almofada para aliança

Isaura Moreira Pajens e Damas
Laura Porto
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