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Eternos Namorados 
(Especial - Dia dos Namorados) 

Poucos dias atrás participamos de um casamento de 

um grande amigo, foi tudo muito lindo e especial, cada 

preparativo, detalhes, decorações, cerimônia, mas o 

que realmente chama atenção em momentos assim é 

o amor estampado nos olhos do casal, a ansiedade de 

viver aquele momento e principalmente a expectativa 

de começar uma nova fase da vida ao lado do 

príncipe/princesa encantado(a). No momento dos 

votos inclusive, percebemos frases tão apaixonadas e 

muito comuns no namoro/noivado: “vou te amar para 

sempre”, “serei um eterno namorado(a)”, “todos os 

dias estarei ao seu lado”. 

São expressões de amor muito lindas, e a vontade de 

Deus é que nosso casamento realmente dure até o fim 

da nossa caminhada nesta terra: 

“Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente.” 

Eclesiastes 3:14 

 

O que Deus faz realmente dura eternamente, vemos na 

bíblia que céus e terra até podem passar, mas as 

palavras do Senhor não passarão, pois são eternas! 

(MT 24:35) Vemos também que é um Deus que cumpre 

suas promessas e principalmente, um Deus em que 

temos uma aliança eterna. Agora, já percebeu como 

somos inconstantes em todos os sentidos? Até mesmo 

com Deus? Ok, vou pegar mais leve: quantas vezes 

você já se comprometeu em fazer exercício este ano? 

Começou a ler um livro e pararam no meio? Uma dieta 

quem sabe? 

Se desde o nosso relacionamento com o Senhor até 

coisas tão simples passamos por tanta dificuldade em 

mantermos a constância, imagine no nosso 

casamento? A grande questão é que depois de tão 

pouco tempo, pequenos hábitos que servem de 

combustível para uma relação apaixonada do casal 

começam a ser perdidos com muita facilidade, elogios 

já não são dados com frequência, aquela ansiedade de 

estar perto, o carinho, até mesmo em sair para um 

cinema ou restaurante, são coisas que sem 

percebermos deixamos de fazer. O famoso “entrar na 

rotina” dentro de um relacionamento é uma causa 

clara da nossa inconstância. 

 

 

O romantismo no casamento não pode ser deixado de 

lado, no namoro e noivado não temos problemas com 

isso pois sem perceber temos o romantismo como 

prioridade. Quando casamos, outras prioridades 

começam a ter um foco maior também sem 

percebermos como trabalho, ministério ou até mesmo 

filhos, de repente, nem nos lembramos a ultima vez 

que fomos românticos um com o outro, na verdade, é 

muito comum vermos casais que se dedicam tanto a 

trabalho, ministério ou filhos que quando essas coisas 

passam ou se vão, ficam como dois estranhos dentro 

de casa. 

Temos que nos esforçar para manter essa chama 

sempre acesa, perceber detalhes, pequenos esforços 

do nosso cônjuge, fazer elogios, sair para jantar, viajar, 

enfim, valorizar cada momento! 

Não espere somente por datas ou ocasiões especiais 

para fazer algo, ser um eterno namorado vai depender 

do quão dispostos estamos em nos dedicar um ao 

outro constantemente. 

  

 
Desafio da Semana 

 

Faça uma surpresa de amor para seu cônjuge, um gesto 

simples, mas que seja contínuo daqui pra frente. Ao menos 

1x por semana leve um presente (mesmo que simbólico), 

faça um elogio, tenha um momento só de vocês para 

conversar, fale da importância que ela(e) tem na sua vida. 

Obs: comece a perceber pequenos detalhes e esforços, seja 

grato(a) por isso.  

Texto para meditarem juntos 

Gálatas 5:22-23 
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