Estudo 113 – Volte ao Primeiro Amor
Série “Primeiro Amor”
Quebra-gelo
Você consegue se lembrar de como foi e de como você se sentia quando conheceu Jesus
de verdade?
Você sabia que: O nosso cérebro tem muita facilidade para fixar a primeira informação que ele
recebe. Isso acontece porque não há mais nenhuma conexão a ser feita, em outras palavras, não
existe outro registro em arquivo (memória) com o qual ele possa se ligar. E então, a primeira
informação ou imagem que recebemos, ficara muito bem armazenada em nossa memória. É por
esse motivo que existe a frase: A Primeira Impressão é a que fica!
Textos: Apocalipse 2.4-5a.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
É notório que o nosso inimigo tenta distorcer a imagem de Deus para nós. Quantas
pessoas, e talvez este possa até mesmo ser o seu caso, tinham uma imagem de Deus
totalmente errada e distorcida. Também pensavam muito mal a respeito dos crentes.
Satanás deseja fixar na mente das pessoas que Deus é mal, que não tem poder ou que
não liga para nós. Ele faz isso porque sabe que quando conhecemos de verdade a Deus,
nós nos apaixonamos por Ele. A verdade é que Deus é apaixonante! Muitas vezes,
porém, mesmo após conhecermos esse Deus tão maravilhoso, e nos apaixonarmos por
Ele, algumas coisas acontecem em nossa vida que nos distanciam e acabam esfriando
esse amor. O inimigo jamais se cansara de tentar nos separar de Deus. Isso pode
acontecer com qualquer um. Olhe para a sua vida hoje. Você já foi mais apaixonado por
Deus do que você está hoje? De acordo com a Bíblia isso pode acontecer. Viver uma vida
apaixonada e conseqüentemente dedicada a Deus, nos leva a viver de forma leve, mais
feliz e entusiasmada. Porém o contrário também é verdade. Se perdermos a nossa
paixão, se deixarmos o primeiro amor, teremos uma vida pesada, pensando que a
caminhada com Deus é muito difícil, pensando em desistir, teremos uma vida infeliz e
nada empolgante. No texto que lemos de Apocalipse, vemos as estratégias de Deus para
voltarmos a ser pessoas apaixonadas por Ele. São dicas que, se colocadas em prática,
podem nos levar a desfrutar do melhor e a conhecer na integra quem de fato Deus é.

I – Lembre-se. Envolvemos-nos tanto com as coisas corriqueiras, com problemas e tantas
outras coisas que acabamos nos esquecendo do que de fato precisamos nos lembrar. A
primeira orientação de Deus para voltarmos ao Primeiro Amor é justamente nos lembrar.
Lembre-se de como era quando você conheceu a Deus, de como era seu relacionamento
com Ele, lembre-se do ponto onde você deixou as coisas se esfriarem. Lembre-se do
motivo que o fez se perder. Lembrar-se é uma chave importante na vida com Deus. Em

vários momentos na Bíblia vemos essa importante orientação: Lembre-se de tudo o que
seus pais viveram no deserto, lembre-se de quem é o seu Deus, lembre-se das coisas
que podem te dar esperança, etc. O Espírito Santo é um especialista nesta tarefa e pode
ajudar você a fazer isso. Hoje, decida se lembrar.
II – Arrependa-se. Sem arrependimento não há mudança de vida. É preciso saber que
arrependimento é diferente de remorso. Judas sentiu remorso, o que gerou nele um peso
insuportável ao ponto de tirar a própria vida. O remorso gera morte. Ao contrário, o
arrependimento gera vida. Pedro errou feio quando negou Jesus, mas ele se arrependeu
e recebeu o perdão. Deus é quem pode nos conduzir ao arrependimento verdadeiro.
Arrependa-se de verdade das coisas que te afastaram de Deus. Talvez você não esteja
de todo longe, mas se não está mais como no começo, então, com certeza há algo do que
se arrepender.
III – Retorne. Uma das grandes mentiras de satanás é nos fazer pensar que não há mais
chance para nós. Ele quer nos fazer acreditar que depois de termos errado, que estamos
marcados para sempre. Muitas pessoas não conseguem retornar sua vida com Deus
porque pensam que Deus as desprezará, que já não são mais dignas de uma vida com
Ele. Mas podemos reparar, em Sua própria palavra, que a palavra Dele para nós é
simples: Volte! Apenas retorne. Há uma nova chance para todos nós. Volte a ser quem
você era antes, Deus anseia por este retorno.
Desafio
Avalie sua vida. Você já foi mais apaixonado por Deus do que você é hoje? Faça essa
pergunta para você mesmo e depois faça essa pergunta para Deus. Abra seu coração
para uma avaliação sincera a partir de agora e nos próximos estudos, esteja atento ao
que Deus fará na sua vida.
Conclusão
O Segredo da vida com Deus é a paixão, o Primeiro Amor. É tempo de nos voltarmos ao
Senhor verdadeiramente. Você deseja viver de forma feliz e leve a vida com Deus? Então
coloque a mão em seu coração e vamos orar.

