
Estudo 115 – Sem medo de amar 

Série “Primeiro Amor” 

 

Quebra-gelo 

Nas histórias românticas contadas nos livros ou filmes geralmente um dos personagens 

tem maior dificuldade em reconhecer ou identificar o seu amor; isso acontece 

normalmente por medo ou insegurança. O amor, nesses casos, parece ser sinônimo de 

confusão, pois é associado a um sentimento. Não é raro ver pessoas com dificuldade em 

se entregar ao amor por medo de serem machucadas, não é mesmo? No amor de Deus, 

porém, não há medo. 

 

Você sabia que a sensação de “frio na barriga” ou de “borboletas no estômago” é causada, na 

verdade, por um hormônio chamado adrenalina? Este hormônio é produzido no momento em que 

nos deparamos com uma situação de perigo ou estressante, porém, é o mesmo hormônio liberado 

antes de um encontro romântico marcado pela primeira vez. Diante disso, o nosso corpo parece nos 

defender ou nos proteger, nos tornando mais sensíveis ao ambiente e à situação.  

 

Textos: 1 João 4.18 

 

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

A Bíblia nos ensina que nunca será necessário nos protegermos ou nos contermos diante do 

amor de Deus, pois nele, não há medo. Isto porque a Palavra de Deus nos diz que o amor de 

Deus é perfeito. Ela ainda nos conta que aqueles que sentem medo do Senhor e de entregar-se 

inteiramente a Ele é porque ainda não experimentamos o amor de forma completa. Se este é o 

nosso caso, então devemos saber que somente o Senhor pode nos dar uma experiência com o 

Seu amor e que a nossa parte é permanecermos Nele, do começo ao fim dos nossos dias.  

Estamos voltando ao primeiro amor, por isso, é necessário entender no que consiste o amor: não 

em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou (e provou isso quando enviou o Seu 

Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados). Ter a certeza de que alguém nos ama 

verdadeiramente nos traz segurança para nos entregarmos a esta pessoa, não é mesmo? Com 

Deus, portanto, podemos ter esta certeza. Ele nunca fez do amor um simples sentimento, mas 

uma poderosa atitude, que provou de uma só vez a sua fidelidade.  

 

I – Saiba que Deus é amor. Para voltar ao “Primeiro Amor”, é necessário entender que o 

amor não é um sentimento, mas é uma pessoa: Deus. A Bíblia diz que quem não ama não 

conhece a Deus, porque Ele é amor (1 Jo 4.7). Se Deus é amor, então devemos amar da 

mesma forma que Ele amou: Ele nos amou com atitudes. Para voltarmos ao primeiro 



amor, precisaremos tomar atitudes para com o Senhor (as quais foram descritas no 

estudo 113): Lembre-se, Arrependa-se e Retorne. A Bíblia diz que Deus é amor e que 

quem permanece no amor, permanece em Deus. Este é o segredo da vida cristã. Assim, à 

medida que que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito e isso nos 

trará confiança para o dia do julgamento (o dia da volta de Jesus), pois se 

permanecermos no amor de Deus, então viveremos nesta terra da mesma forma que 

Jesus viveu.  

II – Saiba que Ele nos amou primeiro. Geralmente sentimos medo de amar alguém 

quando não temos certeza do amor que esta pessoa tem por nós, não é mesmo? Porém, 

a Bíblia nos conta que Deus nos amou primeiro. Saber disso (e ter revelação desta 

verdade) determinará a forma como nos entregaremos a Ele também. A Bíblia diz: “Nós 

amamos porque Ele nos amou primeiro” (1 Jo 4.19). Para voltarmos ao primeiro amor, 

devemos primeiramente mergulhar mais uma vez no amor de Deus, o qual é perfeito. 

Devemos também entender que, da mesma forma que Deus provou o seu amor pela 

humanidade, nós devemos fazer o mesmo. A Bíblia diz que “amar a Deus significa 

obedecer a seus mandamentos”, e os seus mandamentos não são difíceis (1 Jo 5.3). Um 

coração obediente certamente nos levará a voltar ao primeiro amor! 

III – Não espere mais. Quando o Senhor pediu à sua igreja que voltasse ao primeiro 

amor, Ele pediu que eles ouvissem e dessem atenção àquela advertência. Ele disse: 

“Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nossa caminhada 

cristã, será impossível não errar, porém o Senhor sempre nos dá a chance de nos 

arrependermos e seguirmos uma direção diferente.  

 

Desafio 

Converse com algum colega de caminhada com Deus; comprometam-se a ajudar um ao outro na 

volta ao Primeiro Amor. A Bíblia diz que é melhor serem dois do um (Ec 4.9). 

 

Conclusão 

Para entendermos melhor a importância de voltarmos ao primeiro amor, é necessário 

primeiramente compreender o amor de Deus em sua totalidade. Ele é amor e nos amou 

antes que viéssemos a conhece-Lo. Diante disso, não precisamos sentir medo de nos 

entregarmos a Ele e vivermos um relacionamento de entrega total. Ele é fiel.  


