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PASSO 1 
Criar no micro um diretório específico para colocar 
todos os arquivos que serão utilizados para a Mala 
Direta. 
Ex: Diretório - C:/Meus Documentos/MD Convite Chá 
 

 
PASSO 2 
1) Fazer o download, para o diretório criado acima, do 

modelo existente no link: 
http://sites.google.com/site/dicasdakaren/Modelo
_de_Convite_CHA.doc 

2) Abrir o documento Modelo_de_Convite_CHA.doc 
3) Trocar as duas gravuras e adaptar o texto 
4) Apagar o “X” e o “Y” referentes, respectivamente, 

ao nome do convidado e ao presente 
5) Copiar a tabela existente de 3 colunas e duas linhas 

mais 3 vezes no arquivo, e apagar os espaços em 
branco entre as tabelas. O arquivo deve ficar assim: 

 
Querida , 
Será um prazer contar 
com sua presença 
neste evento... 

  
Querida , 
Será um prazer contar 
com sua presença 
neste evento... 

   

 
Querida , 
Será um prazer contar 
com sua presença 
neste evento... 

  
Querida , 
Será um prazer contar 
com sua presença 
neste evento... 

   

(outra tabela igua a essa embaixo, “grudada” a essa, de 
forma que os quatro convites fiquem em uma página só) 

 

6) Menu Arquivo – Opção Salvar 
7) Menu Arquivo – Opção Salvar como 

“Arquivo_Base.doc” e sair do Word 
 
 
PASSO 3 
1) Salvar o arquivo da Lista do Chá (no qual já foram 

digitados os nomes dos convidados relacionados aos 
presentes) no diretório supra-citado (MD Convite 
Chá) 

2) Abrir o arquivo da Lista do Chá e “Salvar como” 
“MD_Dados.doc” 

3) Apagar a capa, as quebras de página, os cabeçalhos 
de página, de forma que só fique os presentes e os 
nomes dos convidados (apagar também as linhas 
cujos presentes não têm nomes agregados) 

4) CTRL + T (para selecionar tudo) 
5) Menu Tabela – Opção Converter – Texto em 
tabela...  

6) Na janela que se abrir, escolher o item 
“Tabulações” na Sessão “Separar texto em” 

7) Clicar na primeira linha da tabela, clicar no botão 
direito do mouse e escolher a opção “Inserir linhas” 

8) Na linha inserida, na primeira coluna digitar o nome 
“PRESENTE” e na segunda “NOME” 

9) Selecionar toda a tabela e clicar Menu Formatar – 
Parágrafo – Espaçamento – Antes: 0 pt – Depois: 0 
pt – Entre linhas: simples  

10) Menu Arquivo – Opção Salvar e sair do Word 

 
PASSO 4 
1) Abrir o documento Arquivo_Base.doc 
2) Posicionar o cursor onde ficará o nome do 

convidado (antes da vírgula) 
3) Menu Ferramentas – Cartas e Correspondências – 

Mala Direta 
4) Na janela que se abrir ao lado, escolher a opção 

Etiquetas e clicar no link azul abaixo “Próxima: 
Documento Inicial” 

5) Clicar no link azul “Opções de etiqueta...” 
6) Clicar no botão OK e depois no botão CANCELAR 
7) Clicar no link azul abaixo “Próxima: Selecione os 

destinatários” 
8) Clicar no link azul “Procurar...” 
9) Ir para o diretório C:/Meus Documentos/MD Convite 

Chá, e selecionar o arquivo “MD_Dados.doc”, e 
depois clicar no botão OK 

10) Clicar no link azul abaixo “Próxima: Prepare as 
etiquetas” 

11) Clicar no link azul “Mais itens...” - clicar no NOME 
– clicar no botão INSERIR – fechar a janela 

12) Posicionar o cursor no local onde ficará a citação 
do presente - clicar no link azul “Mais itens...” - 
clicar no PRESENTE – clicar no botão INSERIR – 
fechar a janela 

13) Na sessão “Replique as etiquetas”, clicar no botão 
“Atualizar todas as etiquetas” 

14) Clicar no link azul abaixo “Próxima: Visualize as 
etiquetas” 

15) Clicar no link azul abaixo “Conclua a mesclagem” 
16) Clicar no link azul “Editar etiquetas 

individualmente” e clicar no botão OK 
17) Menu Arquivo – Salvar como – 

“Convites_Remessa1.doc” 
 
 

PASSO 5 
Dê uma olhada geral no documento para averiguar se 
o texto de todos os convites ficou bem enquadrado. 
Efetuar, então, as alterações devidas, se necessário. 
 
Após essa verificação, salvar o arquivo em um pen-
drive e imprimir os convites em uma gráfica (sugestão: 
folha A4 80mg). 
 
 
LINK: 
http://dicasdakaren.blogspot.com/2010/01/eventocha.html 
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