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Alinhando Expectativas – Parte 1 

É comum no nosso dia a dia termos diversas 

frustrações e decepções. Talvez com nossos pais, 

irmãos, amigos, parceiro(a) e até conosco, não é? 

Como ficamos quando isso acontece? 

Geralmente nos decepcionamos muito mais quando 

criamos expectativas. Li algumas definições em 

dicionários sobre “expectativa”, e, resumindo: “ação 

ou atitude de esperar por algo ou por alguém; contar 

com alguém ou algo”. Fazemos muito isso 

diariamente, criamos muitas expectativas. 

Talvez você esteja lendo e pensando que hoje vamos 

falar sobre as expectativas que temos no nosso 

relacionamento, e você tem razão! Mas como 

aprendemos na primeira ministração nosso 

relacionamento não é somente ligado pelo casal, mas 

temos uma terceira pessoa dentro dele: Deus. Hoje 

quero abordar a expectativa por uma perspectiva 

diferente, a expectativa de Deus sobre nós. 

Quais são e como atender as expectativas de Deus? 

Trouxe dois tópicos que chamaram minha atenção: 

1. Amá-lo sobre todas as coisas (MC 12:30) 

Não percebemos, mas quantas vezes até sem 

perceber, tiramos Deus do primeiro lugar das nossas 

vidas? Vejamos o exemplo de Marta e Maria: 

Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um 

povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em 

sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, 

ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com 

muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: "Senhor, 

não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha 

com o serviço? Dize-lhe que me ajude! " Respondeu o 

Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta 

com muitas coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria 

escolheu a boa parte, e está não lhe será tirada".  

Lucas 10:38-42 

Existia algo errado naquilo que Marta estava fazendo? 

Não! Marta estava desobedecendo algo? Também 

não! Talvez seja obvio para você, mas não custa 

lembrar: quantas vezes tiramos o primeiro lugar do 

Senhor em nossas vidas por coisas lícitas e não 

percebemos? No dia a dia até justificamos que 

deixamos de ter o nosso relacionamento com Deus 

por estarmos ocupados demais, trabalhando demais, 

estudando demais, precisando dar atenção para 

minha esposa/esposo, cuidando da casa, cuidando de 

tantas outras coisas que até pensamos: “Deus sabe de 

tudo e tem visto como minha vida está agitada!”.  

A grande questão é que silenciosamente não 

percebemos que Deus já não é mais o primeiro lugar 

das nossas vidas faz tempo, assim como Marta, 

estamos “inquietos com muitas coisas” e buscamos a 

Deus só quando as coisas começam a sair do controle. 

Como você se sentiria no lugar de Deus, sendo 

procurado somente quando há interesse? Acho que as 

expectativas não seriam nada boas. 

2. Obedecendo - Não é possível dizer que 

amamos a Deus se não obedecemos  

Ainda não tenho filhos, mas lembro bem como meus 

pais ficavam contentes quando eu obedecia. Como 

marido, eu sei dos meus limites e sei das coisas que 

não posso fazer ou falar com a minha esposa, sei 

também do que preciso fazer para que ela se sinta 

amada, e, como a amo, procuro sempre fazer o que 

pode agradá-la. Não adianta eu fazer 99% das coisas 

corretas e insistir constantemente em fazer algo que 

gera problemas, esse 1% vai ser tornar um grande 

problema que comprometerá todos os outros 99%. 

Veja que interessante a história do jovem rico: 

Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: 

"Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? " 

Respondeu-lhe Jesus: "Por que você me pergunta sobre o 

que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar 

na vida, obedeça aos mandamentos". 

"Quais? ", perguntou ele. Jesus respondeu: " ‘Não matarás, 

não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, 

honra teu pai e tua mãe’ e ‘amarás o teu próximo como a ti 

mesmo’". Disse-lhe o jovem: "A tudo isso tenho obedecido. 

O que me falta ainda? " Jesus respondeu: "Se você quer ser 

perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, 

e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me". 

Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas 

riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: "Digo-lhes a 

verdade: Dificilmente um rico entrará no Reino dos céus. 

E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo 

de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus". 

Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e 

perguntaram: "Neste caso, quem pode ser salvo? " 

Lucas 10:38-42 

 

Me chamou muito a atenção a reação dos discípulos: 

“neste caso, quem pode ser salvo?”. Penso que este 

jovem deveria ser realmente uma pessoa que 

praticava os mandamentos e tinha uma vida exemplar 
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pois provavelmente os discípulos estavam pensando: 

“Se esse aí não pode ser salvo, quem pode então?”. 

É provável que ele estava fazendo os 99% 

corretamente, até pela forma que Jesus diz “Se você 

quer ser perfeito...”. O ponto é que ao pedir para 

vender os bens e dar aos pobres, Jesus foi bem nos 

1%, acertou em cheio onde estava o coração dele. 

O problema não é a riqueza! É o que carregamos 

conosco lá no fundo e que ninguém sabe. É aquilo que 

não conseguimos abandonar para obedecer 

perfeitamente a Jesus. Será que existe algo assim hoje 

nas nossas vidas? Pessoas talvez olham por fora e 

pensam que estamos com a nossa vaga no céu 

garantida por aquilo que praticamos ou mostramos, 

mas o que temos por dentro? 

Certa vez ouvi a pregação de um amigo e ele fez um 

paralelo muito sábio entre a Lei de Deus x Lei dos 

homens, resumindo, citou que muitas vezes nós não 

praticamos alguns atos por nos preocuparmos com o 

que as pessoas vão pensar de nós ou com as 

consequências na lei dos homens que teremos e não 

por obediência a Deus, por exemplo: roubar é errado, 

matar é errado, traição é errado e etc, mas, não é pelo 

fato de estar na bíblia que não podemos fazer isso 

que deixamos de fazer, na verdade não fazemos 

porque temos receio das consequências na sociedade. 

Se amássemos realmente a Deus, estaríamos 

preocupados em deixar de praticar qualquer coisa 

que nos afasta dele, não seriamos seletivos, 

deixaríamos de fazer aquilo que ninguém vê, os 

nossos 1%.  

Eu não sei o que hoje está ai dentro e ninguém vê, 

tanto na sua vida quanto no seu relacionamento, mas 

é tempo de nos adequarmos imediatamente e 

obedecermos por completo a Deus, deixar de lado a 

pornografia, masturbação, vícios, traições, 

maledicências, fofocas e qualquer outra coisa que só 

você sabe no seu coração que não esta legal e está 

abalando as expectativas de Deus na sua vida. 

Decida a amar a Deus e obedecer a Deus por 

completo, fazendo isso, as coisas do mundo já não te 

afetarão mais e você será satisfeito nele!  

 

Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o 

que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, 

e eu também o amarei e me revelarei a ele". 

João 14:21 

 

Desafio da Semana 

Faça uma lista em uma folha de papel com todas as coisas 

que estão tirando Deus primeiro lugar na sua vida, coloque 

também tudo o que não está permitindo que você esteja em 

100% de obediência com a palavra. Seja sincero e escreva 

tudo mesmo. 

Se você é casado: compartilhe essa lista com o seu cônjuge, 

entre vocês não pode haver segredos. Conversem sobre isso 

e vejam como um pode ajudar o outro, por mais que seja 

difícil, vai fazer muito bem a vocês. Se houver algo dentro 

do relacionamento que também está gerando algum 

incomodo espiritual, coloquem na lista e procurem ajuda se 

for necessário. Lembrem-se de que no casamento um deve 

aproximar o outro de Deus continuamente.  

Se você é noivo/namora: guarde esta lista com você e ore 

continuamente para que Deus te ajude a corrigir tudo o que 

estiver escrito nela, se for necessário, procure 

aconselhamento de alguém maduro espiritualmente que 

você tenha confiança para conversar. 

Texto para meditarem juntos 

João 14:15-31 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/13/34+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/13/34+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/1-8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/1-8+

