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A ansiedade pelo dia do casamento é tão grande que todas as 
confusões causadas pelo Sr. Preparativo são logo esquecidas e 
um simples pedido de desculpas acompanhado de um 
romântico beijo que faz os hormônios de ambos quase 
explodirem de desejo deixa a página em branco novamente. 
Essa simplicidade em resolver problemas infelizmente dura só 
até o casamento ou até os primeiros meses. E, então a 
esmagadora rotina do Sr. Preparativo aciona as garras 
retráteis e o doce casal começa a vivenciar experiências tão 
terríveis que jamais pensou que poderia acontecer com eles. 
  
Aquilo que eles reprovavam no relacionamento de seus pais ou 
de outros casais "briguentos", aquilo que juntos juraram que 
com eles seria bem diferente, aos poucos começa a instalar-
se no meio dos dois. E o Sr. Preparativo agora com suas 
garras de fora toma a forma de um ser obeso, gigantesco e 
nojento que instala-se no meio do casal. E como isso 
acontece? 
  
O que acontece com a multidão de seres humanos que habitam 
a face da terra é que diabolicamente eles começam a pensar 
que precisam conquistar muitas coisas para realmente serem 
felizes. Na festa do casamento, por exemplo, a noiva deixou o 
Sr. Preparativo dominar seus pensamentos com o vestido, o 
penteado e maquiagem, o "dia da noiva", as unhas das mãos e 
dos pés, a pele, as daminhas, as lembrancinhas, as velas, as 
flores, o tapete, os convidados, os padrinhos, a roupa da mãe 
e da sogra, a recepção, a comida, o book, o clip, a casa, a 
mobília, os enfeites, o chá de panela, a lista de presentes, o 
carro para levá-la até à igreja, a filmagem, a roupa do pessoal 
de apoio, o lugar da lua de mel, a noite de núpcias, ser 
simpática e a mulher mais linda do dia para todos que a 
olharem, pedir férias para ela e para o noivo, conseguir todo 
dinheiro necessário para realizar esse maravilhoso evento em 
sua vida. Enfim, o Sr. Preparativo gruda como algo asqueroso 
na doce noivinha e domina seus românticos e ilusórios 
pensamentos, que a pobrezinha nem imagina o poder de 
destruição que tem. 
  
O Sr. Preparativo também influencia o noivo, mas como a 
noiva é extremamente competente em seus pensamentos e 
ações sobre pouca coisa para o noivo se preocupar em fazer, 



 
 

na verdade o que ele realmente pensa em fazer está 
reservado para a noite de núpcias. Mesmo quando ele já 
conhece sua linda noiva intimamente e também esteja agitado 
com a sua preparação para o casamento como ir ao barbeiro e 
vestir o seu traje, e, logicamente conseguir chegar antes da 
noiva na igreja e ficar em pé, suando, sendo observado por 
todos os convidados e apto para responder diversas 
perguntas como quem é o decorador, onde vão morar, onde 
será a lua de mel, quantos presentes já ganharam, tem 
repetidos, será que a noiva vem mesmo? (É bom lembrar que 
basicamente todas essas perguntas e algumas outras exceto a 
referente à noite de núpcias, são feitas pelas convidadas: as 
tias, mãe, sogra, amigas e até penetras). Ainda assim os 
pensamentos do noivo estão direcionados para o momento em 
que os dois ficarão a sós. Enfim sós! 
  
Realmente os noivos sofrem uma grande pressão no dia mais 
importante de suas vidas, o dia em que decidiram publicar a 
sua união. Mas, lá no hotel, horas mais tarde, longe de todo o 
alvoroço e enfim sós, o Sr. Preparativo não falha e sua 
presença é certa. O noivo chega carregando a noiva em seu 
colo e seu desejo é rasgar aquele vestido e de uma forma 
animal e máscula mostrar todo o seu amor por sua princesa, 
mas quando arranca o primeiro botãozinho dos cem que ainda 
tem para desabotoar (haja paciência) ouve um grito de 
desespero. Sua noiva o  adverte: 
  
- Amor, não faça isso, se não teremos que pagar o dobro do 
valor do aluguel. Está escrito no contrato que assinei quando 
escolhi esse vestido. 
  
Quando o noivo começa a beijá-la, ela o empurra e diz: 
  
- Amor, espere mais um pouco, preciso me preparar para você! 
  
Então ela abre sua malinha e tira uma linda camisola, porém 
não prática e se tranca no banheiro. Lá no banheiro ela usa 
algumas horas para tirar a maquiagem, os grampos de cabelo e 
finalmente tomar um banho, porque até conseguir tirar o 
vestido e tudo mais, suou muito. Isso se não tiver esquecido 
nada, porque o Sr. Preparativo a ocupou tanto que é comum 
esquecer coisas básicas e depois ter lembranças no mínimo 



 
 

cômicas, para não dizer frustrantes de seu casamento. 
  
Depois de duas horas e meia a noiva sai do banheiro e 
encontra seu noivo nú e roncando sobre a cama. Todo o 
preparativo para a noite de núpcias terá que esperar o 
próximo dia. Ela, exausta, cai ao seu lado e dorme 
pesadamente de tanto cansaço! 
  
O Sr. Preparativo permanece fielmente ao lado dos recém 
casados, e poderíamos narrar muitas histórias sobre o que 
acontece na íntegra entre duas pessoas que juram amor 
eterno entre si, logo no início do seu casamento. 
  
O que Jesus disse para Marta é o que lemos nessas linhas, de 
uma forma contemporanizada e adaptada, mas é o mesmo 
entendimento. O tempo todo temos forte tendência a 
escolhermos coisas para "agradarmos" pessoas que amamos. 
Mas, o resultado é negativo. Porque, como Jesus disse: 
"Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa". 
Estar junto de quem amamos sem coisas pelo meio é o mais 
importante. 
  
  
Fonte: Igreja Rogate - Renovo de Mulheres  
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