
Estudo 116 – Imagine o Amor    

Série “Primeiro Amor” 

Quebra-gelo 

Algumas coisas são muito difíceis de compreender. Isso acontece porque a nossa mente 
é muito limitada. Temos total clareza das coisas que podemos ver, pegar, sentir, mas 
quando se trata de coisas abstratas, como por exemplo os sentimentos, temos certa 
dificuldade.                

Você sabia que: Cientistas acreditam que pensar em amor nos ajuda a ter melhores pensamentos 

criativos e abstratos, afinal, esse s insights estão associados a considerações abstratas como 

relacionamentos longos, devoção, comprometimento e intimidade.  

Textos: Colossenses 3.2    

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Já dizia o poeta: quem pode explicar o amor? Muitos filósofos, poetas e pensadores 

tentaram explicar o que é o amor. Na verdade, o sentimento amor, não é algo que se 

possa ser explicado, mas sim, vivido! Ao contrario do que muitos pensam, o amor é sim, 

algo para todos. Precisamos, então, partir do principio que está escrito em I João 4.8 – 

que afirma que Deus é amor. Deus é para todos, logo, o amor é para todos. Porém, 

muitos vivem distantes dessa realidade do amor. Existe nos nossos dias um agravante 

previsto na Bíblia pelo próprio Jesus no livro de Mateus 24.12, que diz que nos últimos 

dias, o amor de muitos se esfriaria. Isso quer dizer, que precisamos de muito mais 

esforço, não somente para voltar ao Primeiro Amor, mas também para mantê-lo em nossa 

vida. A boa noticia é que para isso, precisamos de atitudes simples e também temos a 

nosso favor, o próprio amor, ou seja, o próprio Deus.              

 

I – Não preencha seu interior com pensamentos ruins. O Texto de Colossenses nos 

instrui a não pensar nas coisas que são da terra. Essas coisas vão consumindo o nosso 

coração, trazendo peso sobre nós e minando qualquer sentimento bom em nós. Perceba 

o quanto, nos últimos tempos, temos sido bombardeados de sentimentos ruins, de 

desesperança, de desespero, nosso coração tem se abatido com tantas coisas ruins. Tem 

sido cada vez mais fácil nos distanciarmos do amor. Mas a orientação de Deus é 

justamente para procurarmos o amor. Não permita que pensamentos ruins conduzam os 

seus sentimentos, eles vão tentar te governar, mas decida não pensar neles, eles podem 

até mesmo te afastar de Deus. Tenha uma estratégia para os momentos que você 

perceber que esses pensamentos estão rodeando sua mente. Peça ajuda ao Espírito 

Santo.  

         



II – Pense nas coisas do alto. Essa é uma substituição para os pensamentos que nos 

trazem peso e tristeza e que nos afastam de Deus. Filipenses 4.8 ainda nos da uma lista 

de coisas que podem nos ajudar, como se fosse uma peneira, para que nossos 

pensamentos possam ser selecionados. Essa pode não ser uma tarefa muito fácil, no 

entanto, é uma tarefa essencial para aqueles que desejam guardar seu coração do peso 

deste mundo o voltá-lo para o primeiro amor. Usando esse filtro, você terá mais sucesso 

no seu desafio com sua mente.               

III – Contemple a Deus. Se esta ainda não é uma pratica na sua vida, procure torná-la. 

Como cidadãos do céu que somos, precisamos estar habituados a contemplar a Deus. 

Apocalipse 4.8 diz que aqueles que estão diante de Deus, nem ao menos descansam pois 

querem declarar Sua santidade e isso acontece justamente porque estão contemplando o 

Senhor. Para nos apaixonar por alguém, basta contemplar a pessoa. Seus traços, suas 

características, seu jeito, suas atitudes, etc. E mesmo depois de apaixonados, a 

contemplação continua a fazer parte da vida daquele que ama. Quanto mais 

contemplamos a Deus, mais nós o descobrimos e mais nós O amamos. Ele é o Próprio 

amor. Quanto mais nós O contemplamos, mais temos desejo de estar com Ele. Feche 

seus olhos, imagine como Deus é, tente olhar nos olhos Dele. Invista tempo imaginando O 

Amor!            

Desafio 

Faça um exercício de pensar em Deus, de tentar imaginá-lo como Ele é. Gaste um tempo 
nesta contemplação sempre que tiver um tempinho e torne isso um habito em sua vida.             

Conclusão 

O mundo tem se mostrado cada vez mais obstinado em minar o amor do nosso coração. 
Enfrentamos não somente a luta de voltar ao Primeiro Amor, mas também a de nos 
mantermos nele. Mas a Bíblia nos mostra que há meios de nos apaixonarmos novamente 
por Deus e permanecermos Nele mesmo em meio a tudo isso. Imaginar o amor, pensar 
nas coisas que são do alto, nos ajuda e não perdermos de vista o Verdadeiro Amor. Você 
gostaria de restaurar ou intensificar seu relacionamento com Deus? Então coloque a mão 
em seu coração e vamos orar.  
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