
O ABANDONO DO PRIMEIRO AMOR 

Apocalipse 2.1-7 

 

Objetivo: Voltar a praticar o amor que praticavam no início da vida cristã. 

 

Introdução  

• Alguém já disse que começar bem é fácil, terminar é que é difícil. Lendo este texto 
percebo que isto também se aplica à vida cristã. Vejo nele pessoas que começaram bem, mas 
que, agora, estavam mal! 

• Vejo também em nossos dias, muitas pessoas que iniciaram a vida cristã, como diz, “a 
todo vapor”, mas que com o passar do tempo vão ficando lentas, endurecidas, problemáticas e 
indispostas a praticar o amor.  

• Muitos com o passar do tempo têm deixado de lado o primeiro amor, as práticas 
altruístas, para com os irmãos, para com a obra de Deus, para com o próximo. Isto não é bom! 

• O abandono do primeiro amor é realidade na vida de muitos. Vejamos algumas das 
características! 

 

1. Pode ser resultado das dificuldades da vida cristã 

A carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus à nossa igreja. Serei apenas o 
portador. A mensagem é de Cristo. Éfeso era a maior cidade, mais rica e mais importante da 
Ásia Menor. Era o centro do culto de Diana, cujo templo jônico era uma das sete maravilhas do 
mundo antigo. Era uma cidade mística, cheia de superstição e também um dos centros do culto 
ao imperador.  

Não apenas imperava na cidade o misticismo cheio de idolatria, mas também a perseguição 
implacável àqueles que eram fiéis a Deus. Também prevalecia na cidade a imoralidade. 
Naquela cidade, como hoje, o diabo usou suas duas táticas prediletas: perseguição ou 
sedução. Oposição ou ecumenismo. 

Vejamos algumas das dificuldades enfrentadas pela igreja de Éfeso para permanecer fiel à 
Palavra de Deus.  

A igreja de Éfeso é elogiada pelas suas virtudes, pois não se rendeu diante das dificuldades 
enfrentadas (Ap 2.2,3,6). Mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes 
heresias, essa igreja permaneceu firme na Palavra de Deus, contra todas as ondas e novidades 
que surgiram. 

a) Trabalhar duro: Tiveram que trabalhar de forma dura e perseverante (a palavra grega 
que em várias versões está traduzida como labor, kópos, significa trabalhar até a exaustão 
(verso 2). Era uma igreja envolvida com a obra de Deus. A igreja de Éfeso não era apenas 
teórica, ela agia. Havia labor, trabalho intenso. Os crentes eram engajados e não meramente 
expectadores. A congregação se envolvia, não era apenas auditório. Por meio dela o evangelho 
espalhou-se por toda a Ásia Menor.  

Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Temos sido uma igreja operosa? Você tem 
sido um ramo frutífero da Videira Verdadeira? Você tem sido um membro dinâmico do Corpo 
de Cristo? 

b) Homens maus: Tiveram que enfrentar homens maus na igreja (verso 2). 
c) Falsos apóstolos: Tiveram de colocar à prova falsos apóstolos e os acharam mentirosos 

(verso 2). O apóstolo João nos advertiu a provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas 
(1 Jo 4.1). A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, que se autodenominavam 
apóstolos, ensinando à igreja heresias perniciosas (Ap 2.2). 

d) Suportar provas: Tiveram de suportar provas por serem testemunhas de Jesus (verso 
3). A igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era popular. 
Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo 
perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo 



perseguidos por não adorar a grande Diana dos efésios. Outros estavam sendo seduzidos a 
cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas, os crentes enfrentaram todas as provas por 
causa do nome de Jesus. Eles não se esmoreciam. 

Permanecemos fiéis quando somos perseguidos, provados e seduzidos? Hoje muitos 
crentes querem a coroa sem a cruz. Querem riqueza sem trabalho. Querem a salvação sem 
conversão. Querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. A igreja atual está perdendo 
a capacidade de sofrer pelo evangelho. 

e) Enfrentar heresias: Tiveram que enfrentar heresias dentro da igreja. Nicolaítas. O 
nome significa “dominador ou destruidor do povo”, mas os nicolaítas são desconhecidos fora 
do Apocalipse. O erro deles foi encorajar os crentes a participar em festas idólatras dos pagãos 
e praticarem a prostituição (Ap 2.15). Pregavam uma nova versão do Cristianismo. Eles 
pregavam um evangelho sem exigências, liberal, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor 
da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos 
ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles 
estimulavam a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos 
nicolaítas.  

Aplicação à igreja brasileira. A igreja evangélica brasileira precisa desta mensagem. Estamos 
vendo a explosão numérica da igreja evangélica no Brasil, mas que igreja, que evangelho? O 
que está crescendo não é o evangelho genuíno, mas o misticismo híbrido. O que estamos 
vendo é um cristianismo híbrido, sincrético, heterodoxo, um outro evangelho. O evangelho do 
descarrego, da quebra de maldições mesmo para os salvos, da prosperidade material e não da 
santificação, de libertação e não do arrependimento.  

Continuar amando como antigamente, depois de passar por tantas dificuldades não era fácil.  
Também em nossos dias o abandono do primeiro amor pode ser resultado das dificuldades 

da vida cristã. As desilusões, os muitos trabalhos, o ser vítima de engano, tudo pode contribuir 
para isto! 

 

2. Desagrada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo 

Diante do que vimos até aqui poderia ser dito: Bem existem bons motivos para abandonar o 
primeiro amor. Mas não é o que o texto mostra. O abandono do primeiro amor desagrada ao 
Senhor Jesus.  

Não importa o quanto soframos pela obra de Deus, não importa quanto sejamos enganados 
e explorados, o amor deve continuar sendo nossa marca principal. 

A igreja de Éfeso recebeu elogios e os merecia, era uma igreja, doutrinariamente falando, 
firme e vencedora (versos 2,3 e 6). Mas Jesus a repreendeu dizendo: “Tenho, porém, contra ti 
que abandonaste o teu primeiro amor” (verso 4). 

O abandono do primeiro amor, do trabalho incansável pela obra, do amor e tolerância para 
com os mais fracos, do negar-se a si mesmo em favor dos outros e do Reino de Deus, que 
caracteriza o novo nascido em Cristo, não se justifica por nada e desagrada a Jesus. Tenho 
contra ti, diz ele. 

a) Abandonamos o nosso primeiro amor, quando substituímos o amor a Jesus pela 
ortodoxia e pelo trabalho (Ap 2.4). 

A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja em Éfeso à 
aridez. Uma esposa fiel pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela 
pode cumprir com os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor.  

O amor é a marca do discípulo de Cristo (Jo 13.34-35). Sem amor, nosso conhecimento, 
nossos dons, e nossa própria ortodoxia não têm nenhum valor. Jesus está mais interessado 
em nós do que em nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O 
trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado 
em relacionamento com ele do que em trabalho para ele.  

b) Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo 
nosso zelo religioso.  



• Defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções e estamos prontos a sofrer e 
morrer por essas convicções, mas não nos deleitamos em Deus. Não nos afeiçoamos mais a 
Jesus. Já não sentimos mais saudades de estar com ele.  

• Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus. Observavam com rigor os ritos sagrados. 
Mas o coração estava seco como um deserto.  

• O amor esfria quando nosso conhecimento teológico não nos move a nos afeiçoarmos 
mais a Deus. Conhecemos muito a Deus, mas não desejamos ter comunhão com ele.  

• Não há nada mais perigoso do que a ortodoxia morta. Externamente está tudo bem, mas 
a motivação está errada. A máquina funciona, mas não é Cristo quem está no centro. O amor 
à estrutura é maior do que o amor a Jesus. Crentes fiéis, mas sem amor a Deus e às pessoas. 
Crentes ortodoxos mas secos como um poste. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam 
o encanto com Jesus. Crentes que sabem teologia, mas a verdade já não mais os comove. 
Crentes que morrem em defesa da fé e atacam a heresia como escorpiões do deserto, mas 
não amam mais o Senhor com a mesma devoção. Crentes que trabalham à exaustão, mas não 
contemplam o Senhor na beleza da sua santidade. Sofrem pelo evangelho, mas não se 
deleitam no evangelho. Combatem a heresia, mas não se deliciam na verdade. 

c) Abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não 
examinamos a nós mesmos.  

A igreja de Éfeso examinava os outros e era incapaz de examinar a si mesma. Tinha 
doutrina, mas não tinha amor. A igreja identifica o mal doutrinário nos outros, mas não identifica 
a frieza do amor em si mesma. Identifica a heresia nos outros, mas não a frieza do amor em si.  

Talvez você tenha uma boa desculpa para ter abandonado o primeiro amor. Quem sabe 
ela esteja convencendo você de seu direito disso. Mas, seja ela qual for fique sabendo: isto 
desagrada a Jesus! 

 

3. Jesus Cristo oferece a oportunidade de um novo recomeço (versos 5,7) 

• “Lembra-te, pois, de onde caíste” (verso 5). Não basta saber que é preciso 
arrepender-se. Precisamos perguntar: para onde precisamos retornar? Para o ponto do qual 
nos desviamos. Retornar para um lugar qualquer só nos levaria para outros descaminhos. 
Quando estamos em viagem e nos desviamos da rota, precisamos muitas vezes voltar ao ponto 
do desvio e pegar a rota certa. O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando 
lembrou-se da casa do pai. 

• “Arrepende-te” (verso 5). Arrependimento não é emoção, é decisão. É atitude. Não 
precisa existir choro, basta decisão. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas 
voltou para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é remorso. Essa foi a diferença 
entre Pedro e Judas. Arrepender é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus. 
É deixar o pecado. É romper com o que está entristecendo a Jesus.  O que está fazendo seu 
coração esfriar? Deixa disso. Arrependa-se.  

• “Volta à prática das primeiras obras” (verso 5). Aqui são os frutos do arrependimento, 
ou seja, as primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando o 
mesmo pecado.  

É tempo de você voltar para Jesus. Você que se afastou dele, que está frio. Você que 
deixou de orar, de se deleitar na Palavra e na comunhão dos santos. É tempo de se devotar 
novamente a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. 

O abandono do primeiro amor é uma queda na vida cristã. É um pecado. Jesus convoca 
os que estão neste estado de queda a lembrarem da posição anterior onde estavam e a 
retornarem a ele.  

Eles podiam voltar atrás e os que abandonaram o primeiro amor, na atualidade, também 
podem. 

O abandono do primeiro amor termina quando voltamos às boas obras praticadas no 
ardor dos primeiros passos da vida cristão, ou quando voltamos ao melhor estágio anterior que 
já tivemos.  



• Uma advertência: “se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso 
não te arrependas” (verso 5). 

Percebe-se também, neste texto, que o abandono do primeiro amor não ficará sem 
disciplina, sem juízo. 

O candeeiro representa a própria igreja que está na presença de Jesus. Candeeiro é feito 
para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, desnecessário. A igreja não tem luz própria. Ela só 
reflete a luz de Cristo. Mas, se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha, se ela não ama 
ela não brilha, porque quem não ama está nas trevas (1 Jo 2.9-11). 

O juízo começa pela casa de Deus (1 Pe 4.17). Antes de julgar o mundo, Jesus julga a 
igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir. A cidade de Éfeso deixou de existir. Hoje, só existem 
ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. 

Hoje muitas igrejas também estão sendo removidas do seu lugar. Há templos se 
transformando em museus, em restaurantes. Em 2016, em viagem a Dublin, capital da 
República da Irlanda, visitei um lindo templo que hoje funciona um restaurante. Candeeiros que 
são tirados do seu lugar, porque não têm luz e não têm luz porque não têm amor. Fica o alerta 
às igrejas que não amam: “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver 
amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom 
de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha fé, a 
ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os 
meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se 
não tiver amor, nada disso me aproveitará” (1 Co 13.1-3). 

 

Conclusão  

No meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Esses 
rejeitaram comidas sacrificadas aos ídolos oferecidas pelos nicolaítas, mas agora se alimentam 
da árvore da vida. 

Árvore da vida fala da vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus que é amor e a Jesus 
Cristo (Jo 17.3; 1 Jo 4.8). O céu só é céu, porque lá é a Casa do Pai, e ele é amor. Lá vamos 
desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A 
recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu.  

Jesus está hoje andando no nosso meio, andando entre nós. O que ele está vendo? Que 
elogios ele faz a esta igreja? Que exortações ele tem para nós? Quem aqui já perdeu o encanto 
do primeiro amor? Quem precisa lembrar-se, arrepender-se e voltar ao Senhor? Que mudanças 
fazer? Ouça o que o Espírito diz a esta igreja! 

Começar bem é fácil, terminar é difícil. Alguns em nosso meio estão iniciando a carreira 
cristã. Minha palavra a eles é: fiquem atentos, existe a possibilidade do amor esfriar e isto não 
é bom.  

Aos que estão na batalha a mais tempo eu digo, baseado neste texto, continuem amando 
e se porventura, vocês têm abandonado o primeiro amor, seja pelo motivo que for, voltem atrás 
urgente.  

Amem cada vez mais a Deus, à obra de Deus, aos irmãos, ao próximo, aos amigos e aos 
inimigos, fazendo o melhor de vocês para os outros, como nos velhos tempos. Se for preciso, 
voltem ao primeiro amor!  

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 27/08/2017, na Primeira Igreja 
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