Estudo 114 – Uma Chance para Jesus
Série “Primeiro Amor”
Quebra-gelo
Talvez você já tenha sido aconselhado com a frase: Dê uma chance ao amor! Muito se
fala a respeito do amor, que ele é capaz de mudar por completo a nossa vida. Porém,
muitas pessoas têm grandes barreiras sobre esta questão.
Você sabia que: Pesquisas recentes descobriram que uma dose de ocitocina é capaz de aliviar
dores de cabeça significativamente, sendo que em alguns casos, a dor vai embora completamente
em quatro horas. A ocitocina é um hormônio envolvido nos processos de criar laços interpessoais.
Ele é liberado quando você abraça alguém a quem ama e troca carinho com ela.
Textos: Apocalipse 3.20.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Muitas pessoas criticam o amor, criticam Jesus, criticam aqueles que amam a Jesus.
Pode ser que essas atitudes sejam apenas a constatação de um coração machucado.
Pessoas que têm marcas significativas em seu coração, magoas ou traumas profundos,
podem se fechar completamente para o amor. Por outro lado, há aqueles que nunca
passaram por uma frustração ou nada do que tenhamos mencionado, mas simplesmente
se tornaram resistentes ao amor. Não importa o motivo, qualquer um deles pode ser
vencido por Jesus. O fato de Deus ter nos dado a liberdade de escolha, não O impede de
sempre e sempre nos dar uma chance para entendermos e aceitarmos o amor. A atitude
de Deus de ter enviado seu único filho ao mundo para morrer em nosso lugar, já é a
grande prova de que o amor é a melhor escolha que podemos fazer na nossa vida. Nosso
grande desafio é nos desarmar dos nossos traumas, das nossas desilusões amorosas,
nos despir de todo orgulho e de qualquer barreira e nos entregarmos ao amor verdadeiro,
a amar a Deus. Jesus é muito paciente conosco. Ele sabe que o melhor para nós é
amarmos a Deus e que viver uma vida com Ele é o grande passo para a transformação do
nosso coração e da nossa vida. Todos os dias temos a maravilhosa oportunidade de
escolhermos o amor através de Jesus. Mas para isso, precisamos entender algumas
coisas muito importantes.

I – É desejo de Jesus se relacionar conosco. Através do texto que lemos, podemos ver
claramente o desejo de Jesus em ter um relacionamento de intimidade conosco. Ele
mesmo diz: Ei, eu estou aqui esperando que você aceite meu pedido para podermos nos
relacionar! Ao ler o texto de Apocalipse, podemos ter a sensação de que Jesus está o
tempo inteiro nos esperando, esperando pela nossa decisão. Ao contrario do que muitas
pessoas pensam, que Jesus não tem tempo para elas, que não liga para suas vidas, a
Palavra de Deus nos deixa bem claro o quanto nossa vida é preciosa para Ele. Não se

deixe enganar por mentiras de satanás, Jesus deseja sim ter um relacionamento intimo
com você.
II – Jesus é insistente. A Bíblia diz que Jesus esta à porta e está batendo. Perceba que
a Bíblia não diz: Eis que estive à porta e bati! Não, Ele não parou, a declaração é: Estou
à porta e bato! É Jesus insistindo, nos dando uma nova chance a todo o momento.
Quantas vezes Jesus já bateu à sua porta e você não deu ouvidos, ignorou Seus
chamados, Seus toques? Talvez isso tenha durado anos na sua vida, mas veja, Jesus é
insistente e Ele está neste momento batendo à porta do seu coração. Ele insiste
justamente porque Ele te ama.
III – Abrir a porta é por nossa conta. Jesus deseja se relacionar conosco e Ele é
insistente. Porém, a atitude de abrir a porta é totalmente por nossa conta. Ele espera a
nossa resposta. Ao contrário de muitas coisas que invadiram a sua vida, como por
exemplo, o trauma a mágoa, o ressentimento, e tantas outras coisas, Jesus não invade
nosso coração. Ele aguarda que nós abramos a porta, Ele aguarda a nossa autorização.
Jesus não faz nada que você não queira, Ele respeita a sua vontade, o seu tempo, porém,
insiste porque sabe que é o melhor para a sua vida. Decida hoje abrir a porta da sua vida
para Jesus.
Desafio
Repita essa oração (mesmo que você já tenha feito ela em outro momento): Jesus Cristo,
eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre e venha cear comigo. Eu te
recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, eu me
arrependo deles. Escreva o meu nome do Livro da Vida. Amém.
Conclusão
Para amarmos a Deus, o primeiro passo é ouvir Jesus batendo na porta do nosso
coração, sendo insistente com a nossa vida e nos demonstrando todo o amor por nós.
Você escolhe hoje dar uma chance para Jesus e mudar completamente a sua vida? Então
coloque a mão em seu coração e vamos orar.

