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PRIMEIRO AMOR - ÉFESO 
Apocalipse 2.1-7 

 
SENTIR 
 
Muitos não encaram a jornada de leitura do livro de Apocalipse. Ou 
porque o acham difícil de entender ou até porque tem medo do que virá.  
 
Com isso, deixam de apropriar-se de lições preciosas de Jesus para a 
igreja. É um livro que nos traz esperança. Aliás, é bom lembrar que 
Apocalipse foi escrito para igrejas, e que seu autor desejava motivar, 
além de indivíduos, comunidades inteiras a se posicionarem diante da 
vida. 
 
Você já teve medo de ler Apocalipse? 
 
APRENDER 

 
Em cada uma das cartas, Jesus reconhece as virtudes e também 

os pecados delas. Nesta primeira carta, Ele começa elogiando a igreja 
de Éfeso, porque ela havia se tornado um modelo a ser seguido. E 
destaca pontos positivos:  

 
• Era uma comunidade operante,  
• Zelosa quanto à verdade,  
• Resiliente nas provações  
• E odiava conceitos liberais espalhados por grupos como 

os nicolaítas (que procuravam induzir os crentes a 
participarem de práticas pagãs e a se prostituírem). 
 

Mas depois do elogio Jesus muda o tom, e diz: “Contra você, porém, 
tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor” (vs. 4). Em outras 
palavras, JESUS estava dizendo: “Onde está a paixão de vocês? Onde 
está o brilho nos olhos? Onde está a sede pela minha presença? Vocês 
fazem tudo certo, mas eu sinto falta do principal: onde está aquele amor 
de quando vocês me conheceram?”. 
 
E no versículo 5, Jesus marca o caminho para essa igreja: LEMBRAR, 
ARREPENDER-SE e VOLTAR A PRATICAR. 
 
REFLETIR 
 
Há ou pode haver alguma semelhança entre aquela igreja de Éfeso e 
nossa vida? Será que a gente esqueceu do primeiro amor ou corre risco 
de viver isso? 
 
Do que aquela igreja e nós precisamos nos lembrar nos momentos em 
que parece que o amor esfriou? 
 
Há verdadeiro arrependimento onde há justificativas? 
 
O que você fazia antes que hoje não faz mais? Há alguma área da sua 
vida em que Deus parece ter sido deixado em segundo plano? 
 
Dedicar tempo para Deus (por exemplo, na prática de uma disciplina 
espiritual como a leitura devocional ou a oração) é para nós um 
investimento ou uma perda de tempo? 
 
APLICAR 
 
“Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no 
paraíso de Deus” (vs 7b). Quem é que vence? Vence aquele que é 
obediente, que está atento às advertências de Jesus e trabalha em 
comunidade para mudar o que for necessário. 
 
É tempo de lembrar, arrepender-se e voltar a praticar. Essa é a hora! 
 


