


Como foi o seu encontro com Jesus? 
Como foi o início da sua vida cristã? 
Qual era intensidade do seu amor por Jesus?



– Era uma igreja operante, trabalhadora, que se ocupava 
na obra de Deus.

Vejamos os pontos a favor da igreja de Éfeso (vs 2, 3 e 6):

– Era uma igreja resiliente diante das provações.

– Era uma igreja zelosa pela verdade.

– Era uma igreja que odiava conceitos liberais.



“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se 
não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o 
prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e 
saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha 
uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, 
nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que 
possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas 
não tiver amor, nada disso me valerá” (I Co 13:1-3)



“Quero trazer a memória o que me pode dar 
esperança” (Lm 3:21).

O caminho para voltar ao primeiro amor passa por três 
ações: Lembrar, arrepender e voltar a praticar – vs 5

1- Lembrar.



“O meu povo cometeu dois crimes: eles me abandonaram, a 
mim, a fonte de água viva; e cavaram as suas próprias 

cisternas, cisternas rachadas que não retêm água” (Jr 2:13).

2- Arrepender.

3- Voltar a praticar.

“Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e 
àquele que bate, a porta será aberta” (Mt 7:8).



“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 
vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não 
de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 

futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu 
os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me 

procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser 
encontrado por vocês", declara o Senhor” (Jr 29:11-14).



Como está sua vida? Quais as obras você praticava 
no início da sua conversão e hoje não pratica 
mais? Você deseja voltar ao início, ao primeiro 
amor?

Conclusão:


