
 

1 Jovens Casais Ministração – 04 
 

Alinhando Expectativas – Parte 2 

Você já assistiu filmes de romance? Não sei se já 

percebeu, mas o “grand finale” de vários deles 

geralmente é uma cena muito marcante de um 

casamento que combina com a história do casal e a 

intenção clara de mostrar um “Felizes para Sempre”. 

Poucos filmes mostram a situação pós festa de 

casamento, e, sabemos que não só para os filmes, 

mas também na vida real as coisas não são bem 

assim, depois da lua de mel tudo começa a mudar na 

vida do casal. 

É muito comum pessoas investirem uma grande 

expectativa no casamento, muitas vezes, por 

acreditarem em relacionamentos perfeitos ou por 

algumas frustrações que viveram no passado, pensam 

que no casamento tudo será diferente e que uma 

mudança grande vai acontecer pra melhor na sua 

vida. Na realidade se esquecem que o casamento já 

começa com um choque na separação dos pais, e, 

com o passar do tempo diversas outras situações 

fazem com essas expectativas sejam substituídas por 

decepções. Não demora muito para começarmos a 

ouvir reclamações como: “não é mais como antes”, 

“não estou mais feliz”, “não me sinto bem”, frases 

como essas nos dão a impressão que muito do que foi 

esperado não foi recebido, mostram como é natural o 

ser humano ter um sentimento de egocentrismo, 

sempre em busca da sua própria felicidade, sempre 

querendo receber mais do que oferecer. 

Vamos alinhar essas expectativas à luz da palavra, o 

apostolo Paulo fala sobre os direitos e deveres no 

casamento, vejamos abaixo: 

O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com 

a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu 

marido. 

1 Coríntios 7:3 

Nesse contexto Paulo está falando sobre a questão 

sexual, mas podemos aplicar para todas as áreas do 

casamento. No casamento, o que precisamos mais 

entender é sobre os direitos do outro (que são nossos 

deveres) antes de nos preocuparmos com os nossos 

próprios direitos. Somente pessoas que se preocupam 

mais em oferecer do que cobrar podem ser bem-

sucedidas no casamento. 

A maior chave dessa ministração de hoje, é entender 

que ninguém deve casar para ser feliz, deve casar para 

fazer o outro feliz. 

O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do 

Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado 

preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar 

sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada 

como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, 

para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada 

preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar 

seu marido.  

1 Coríntios 7:32-34 

Sempre ouvimos que precisamos encontrar a pessoa 

certa e eu acredito que é preciso buscar a direção de 

Deus, mas a decisão da escolha ainda é nossa. No 

casamento o sucesso está mais ligado em ser a pessoa 

certa do que encontrar a pessoa certa, a preocupação 

de ambos deve ser de um agradar ao outro!  

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se 

vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus 

interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O 

amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a 

verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 

amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as 

línguas cessarão, o conhecimento passará. 

1 Coríntios 13:4-8 

 

Precisamos entender que é uma relação onde não 

vivemos mais para nós mesmos e sim para o outro (foi 

isso o que Cristo nos ensinou), não buscamos os 

nossos interesses ou a nossa felicidade, buscamos a 

felicidade do outro, não teríamos tantos problemas se 

entendêssemos a profundidade disso. Se ambos 

viverem dessa forma, serão felizes, pois um fará com 

que o outro seja a pessoa mais feliz do mundo! 

Gostaria de finalizar com uma frase que retirei do livro 

O propósito da Família:  “O dever de cada cônjuge é 

viver para amar, agradar, servir e promover a 

felicidade do outro”. Que a partir de hoje, essa seja a 

sua expectativa para o seu casamento. 

 

 
 
Desafio da Semana 

 

Façam uma lista individual com seus principais sonhos, 

quando finalizarem, troquem essas listas um com o outro e 

conversem sobre estes objetivos de vida/sonhos de cada 

um, vejam também quais são os objetivos em comum. A 

partir de agora, um será responsável por fazer a lista do 

outro se tornar realidade. 😊 

Texto para meditarem juntos 
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