
Links usados para cenas dos clipes: 

https://youtu.be/khva_8nnuFs 

https://youtu.be/hUI_n6wuq3E  

https://youtu.be/GaQ9sIKHp18 

https://youtu.be/Q5MV9qMXH2I  

 

Ship perfeito: Jennifer Lawrence e Chris Pratt! 

Introdução 

A queridinha de Hollywood Jennifer Lawrence e o galã de "Os Guardiões da 

Galáxia" Cris Pratt, são grandes amigos, mas os fãs gostariam mesmo que eles 

fossem algo a mais…  

Se vocês, queridas pipocas, também shippam o casal, então vão adorar este vídeo 

onde mostramos vários momentos fofos e engraçados que fazem dos dois um shipp 

perfeito! 

[inserir: 0’00” a 00’04”  e 08'42 a 08'50  de 

https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

Mas antes de mostrarmos porque Jennifer Lawrence e Chris Pratt seriam um casal 

muito fofo, queremos avisar que apenas  0.9% das pessoas que assistem os nossos 
vídeos se inscrever no canal, o pedimos então por favor, que você pense com 

bastante carinho e se inscreva, afinal é gratuito e dá pra desfazer quando quiser! 

Subtítulo: O início da amizade  

Jennifer Lawrence e Chris Pratt se conheceram quando trabalharam juntos pela 

primeira vez no filme "Passageiros" de 2016.  

[Inserir: 01'06 a 01:18 de 

https://youtu.be/Q5MV9qMXH2I] 

Os dois interpretam personagens que estavam em hibernação numa nave espacial, 

mas acordam 90 anos antes da chegada ao destino. Então eles se vêem sozinhos 
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procurando descobrir como voltar a hibernar, mas acabam vivendo um romance, 

daqueles de tirar o fôlego! 

[Inserir de 00'09 a 00'21 de 

https://youtu.be/hUI_n6wuq3E] 

Em uma determinada entrevista, Chris conta que estava entusiasmado para 

conhecer a tão famosa Jennifer Lawrence, e que ela superou as suas expectativas. 

[Inserir 07'38 a 07:46 de 

https://youtu.be/hUI_n6wuq3E] 

Já em outra entrevista, perguntaram para Chris e Jenn o que eles mais gostaram 

quando trabalharam no filme, e olha só que fofura as respostas! 

[Inserir: de 00'00 a 00'29 de 

https://youtu.be/GaQ9sIKHp18 ] 

E certa vez, Chris comentou qual foi o momento mais difícil para ele durante as 

gravações de "Passageiros", a resposta foi apaixonante! 

[Inserir: de 05'32 a 00'29 de 

https://youtu.be/GaQ9sIKHp18 ] 

Fala sério, como não shippar os dois né?! 

 Subtítulo: Diversão e risadas  

[inserir: 00'53 a 00'58 de https://youtu.be/GaQ9sIKHp18] 

Além de fofos, Jenn e Chris são muito zueiros! Em quase todos os momentos 

juntos, os atores fazem alguma piadinha, e que por sinal, são bastante 
engraçadinhas! 

[inserir: 02'03 a 02'14 de 

https://youtu.be/khva_8nnuFs ] 
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Chris já até declarou em uma entrevista, que durante as filmagens do longa 

"Passageiros",  os melhores momentos para ele, foram quando Jennifer o fazia rir. 

[inserir: 00'28 a 00’39 de https://youtu.be/khva_8nnuFs ] 

Jennifer Lawrence é mesmo muito conhecida por ser bem zueira; todos os seus 

amigos e colegas de trabalho a adoram por causa disso. Mas a atriz jura que seu 

rosto é o que a ajuda ser muito engraçada, e Chris concorda. 

[inserir:  01'00 a 01'21 de https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

Mas de feia Jennifer Lawrence não tem nada, afinal, devemos concordar que a atriz 

é muito bonita, tão linda que Chris Pratt adoraria viver com ela para sempre. 

[inserir:  01:54 a 02:02 de  https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

Além de todos esses elogios, o ator relatou em um programa de tv, que Jennifer 

também é uma pessoa muito linda por dentro! 

[Inserir 03'13 a 03'33 de  

https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

Que fofo! 

Mas Jennifer também já fez muitos elogios a Chris Pratt, num outro programa, ela 

falou sobre as qualidades do colega. 

[Inserir 02'50 a 03'00 de  

https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

E além destes elogios, a loira também já relatou que Chris foi a pessoa mais 

engraçada que ela já conheceu na sua vida. 

[Inserir 04:47 a 04'58 de https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

 

Subtítulo: Melhores amigos 

https://youtu.be/khva_8nnuFs
https://youtu.be/khva_8nnuFs
https://youtu.be/khva_8nnuFs
https://youtu.be/khva_8nnuFs
https://youtu.be/khva_8nnuFs
https://youtu.be/khva_8nnuFs


Enfim, depois de se conhecer e passarem tanto tempo juntos nas gravações do 
filme, Jenn e Chris se consideram melhores amigos por terem se dado tão bem 

juntos! 

[ Inserir 04'59 a 05:03 de https://youtu.be/khva_8nnuFs ] 

Mas todos nós gostaríamos que eles fossem mais que amigos, não é mesmo? 

Afinal, temos que concordar: a química entre os dois é impressionante! 

[Inserir 04:33 a 04'45 de https://youtu.be/khva_8nnuFs]  

Até dizem por aí que a amizade deles pode ter sido o pivô da separação de Chris 

Pratt e sua ex-esposa, Anna Faris, pois há quem acredite que Jenn e Chris se 
envolveram amorosamente… bom, será que é por isso que Chris sempre cortava a 

Jenn das fotos?  

[Inserir 08'53 a 09'11 de https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

Brincadeiras à parte, tudo isso são apenas boatos, e até hoje não houve um 

pronunciamento oficial dos atores  

E fala sério, não podemos julgar os fãs, pois os dois são tão fofos juntos que 

parecem mesmo um casal! 

[Inserir 06:01 a 06:15 de https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

E eles são amigos mesmo! Em uma entrevista Jennifer comentou que as 

mensagens que ela e Chris trocam são muito divertidas. 

[Inserir 02:16 a  02:25 de https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

E para comprovar ainda mais o que já está provado, os dois se escolheriam para 

um roubo de bebidas... 

[Inserir 06:16 a  06'40 de 

https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

Fala sério, isso é a maior prova de uma grande amizade! 
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Não dá pra negar que eles são mesmo melhores amigos, e são tão divertidos que 

eu também adoraria ser amiga dos dois! 

[Inserir 09:41 a  09'44 de https://youtu.be/khva_8nnuFs] 

E se vocês, queridas pipocas, gostaram desse vídeo e amam shippar celebridades, 

recomendamos o vídeo do link, ele tá demais, corram lá! 

[Inserir o link abaixo: 

https://youtu.be/4nzLzqQt9LQ] 
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