
 

 

 

MEU CHA DE LINGERIE 
 

Aqui vai seu guia para que seu chá de lingerie seja maravilhoso, colocamos a sua 

disposição todos os itens que você deverá preparar para este momento tão 

especial. Então, vamos lá!! 

Quando fazer?  

Próximo ao casamento, mas não tão perto que estresse a noiva e pese no bolso 

das convidadas. Cerca de dois meses antes do casamento, é a data ideal. 

 

Local 

A primeira coisa que temos que ter em mente é onde faremos o chá. Você pode 

também fazer a sua reunião na sua casa, na casa de parentes, no salão do seu 

prédio, etc. O que vale é juntar a galera e fazer aquela baguncinha organizada. 

 

O que servir? 

Como as pessoas estarão interagindo com você, o interessante é servir aquela 

comidinha que a gente pega com a mão como salgadinhos, bolinhos, mini-

sanduíches, lanches de metro, cupcakes, canapés, etc. Para as bebidas, também é 

interessante servir sucos de frutas, refrigerantes, água e, para brindar, um espumante 

bem gostoso. 

É legal também servir um bolo para as convidadas. Outra variação é fazer uma 

torre de cupcakes e servir um por pessoa. 

 

Horário 

O horário do seu chá também deve ser levado em conta. O ideal é fazê-lo à tarde 

ou à noite, entre 15 e 20 h. 

 

Decoração 



Como é um encontro entre amigas, o ideal é fazer uma decoração bem feminina 

utilizando cores que remetam a esse universo. A DESEJO SECRETO contará com 

algumas opções de decorações para que você escolha em seu pacote. 

 

O que ouvir?   

Temos uma seleção de músicas que você poderá utilizar em seu chá, solicite na loja. 

Mas caso você prefira selecione músicas que embalam as noitadas da turma. Vale 

até relembrar as músicas da época em que os noivos se conheceram. 

 

Convites 

Vão seguir o estilo da decoração e estará incluso em seu pacote. Confira o modelo 

na loja DESEJO SECRETO. 

 

Quem convidar?  

“Normalmente, pessoas da mesma idade e situação formam um grupo mais 

entrosado, como em qualquer reunião”, ensina. Porém, há sempre aquela tia velhinha 

e solteirona animadíssima.  

 

Lista de Presentes 

A DESEJO SECRETO tem algumas opções de pacotes dos presentes do seu chá 

de lingerie. Verifique as opções. 

 

Animação 

Sempre que vamos a um chá, temos em mente a diversão. Então, é muito comum 

fazer brincadeiras para interagir com as convidadas. Vejam abaixo um exemplo: 

A DESEJO SECRETO possui algumas opções de diversão como um stand up 

comedy, verifique a disponibilidade em sua cidade. 

Uma consultora DESEJO SECRETO apresentará os produtos do seu cha de lingerie 

para suas amigas onde elas poderão brincar com você testando os produtos. 

Convidar uma amiga que seja especialista em dança do ventre para ensinar as 

convidadas alguns passinhos para mostrar para o marido; 

 

Ideias de Brincadeiras 

Brincar é sempre bom e anima o chá. Vejam abaixo algumas sugestões: 



Bingo do Amor: nesta brincadeira, as convidadas recebem uma cartela com 

números ou nomes que serão sorteados. Podem ser dados como prendas: 

cosméticos, brinquedinhos fofos (aqueles que todo mundo gosta), docinhos, etc. 

Receitinha do amor: 

Peça para que cada convidada escreva um segredinho para manter o casamento 

sempre feliz. Mesmo as não casadas podem e devem escrever. A noiva receberá 

todos os ingredientes e deverá adivinhar quem deu cada sugestão. As convidadas 

deverão mesclar dicas picantes e inusitadas para que a brincadeira fique animada! 

O que tem na bolsa?: A ideia da brincadeira é sortear alguns itens incomuns que as 

mulheres têm na bolsa. Quem tiver o maior número de itens, ganha uma prenda. 

Reconheça a história: cada amiga que chegar escreve em um papelzinho uma frase 

curta sobre alguma situação que aconteceu entre ela e a noiva (uma situação que 

viveram juntas, uma coisa engraçada que presenciaram etc). A frase deve ser difícil 

para que a noiva não descubra rapidamente. Os bilhetes NÃO devem ser assinados. 

Os papeizinhos são dobrados e guardados em uma caixinha. A animadora sorteia 

um papel e lê para todos. Se a noiva acertar a autora da frase, a amiga se levanta, 

dá o seu presente e paga uma prenda. Se a noiva errar, a pessoa que escreveu se 

identifica, dá o presente e a noiva paga a prenda. 

O Noivo responde: algumas amigas entrevistam o noivo sem a noiva saber. É feito 

um vídeo para ser apresentado no dia do chá. As amigas vão fazer as mesmas 

perguntas que foram feitas para o noivo e, se as respostas baterem, as amigas 

pagam uma prenda para a noiva. 

 

Sugestões de prendas: 

- Cantar Fogo e Paixão do Wando usando algum apetrecho sensual como microfone. 

- Colocar peruca, lingeries, máscaras, adereços sensual 

- Dançar algum ritmo esquisito 

- Ligar para o noivo falando que está fazendo compras em uma boutique sensual e 

perguntar quais brinquedos ele gosta mais. O telefone deve estar em modo viva voz 

para que todas as convidadas se divirtam! (Dica: a organizadora deve ligar para o 

noivo antes de começar as brincadeiras e pedir que ele fique atento ao celular) 

- Fazer a dança do poste! Pole dance! 

- Ligar para o noivo e fazer uma declaração de amor para ele incluindo os itens que 

forem mostrados gradativamente pelas amigas. 

- Amarrar um barbante na cintura, e deixar uma ponta pendurada nas costas. 

Amarrar uma caneta, colocar a música “Na boca da garrafa” e fazer a noiva tentar 

colocar a caneta dentro da boca de uma garrafa. 



Lembrancinhas 

É sempre legal entregar lembrancinhas a todas as convidadas que participaram do 

seu chá. Vejam algumas opções para seu pacote. 

Fotos 

Convide uma amiga ou contrate uma empresa para fotografar este momento tão 

especial! 

 

Lista de Presente: 

 

Cosméticos: 

02 - Afrodisíacos 

02 – Sexo Oral 

02 – Feminino 

02 – Masculino 

02 – Sexo Anal 

02 – Lubrificantes 

 

Lingerie: 

04 – Conjuntos 

03 – Fantasias 

02 – Camisolas 

02 – Espartilhos 

 

Acessórios: 

02 – Fetiche 

02 – Vibradores 

02 – Próteses 

 

Calcular o valor total do Pacote e dividir pela quantidade de participantes. 


