
 

 
 

A CASA QUE NÓS SOMOS 
 
Dia 2 | Voltemos ao primeiro amor 
 
 

PALAVRA 
 

“Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir             
do pão e à oração.” Atos 2.42 (NVT) 

 
A Igreja de Cristo é vista nos dias de hoje, principalmente pelos de fora, como um grupo                 
de pessoas que seguem religiosamente determinadas regras. Essa ideia equivocada faz           
com que tenhamos a reputação, muitas vezes, de intolerantes e preconceituosos.           
Criamos uma imagem muito distante da Igreja descrita em Atos 2, a qual desfrutava "da               
simpatia de todo o povo" (v.47). E a responsabilidade de isso ter acontecido é nossa. Em                
algum momento deixamos de nos dedicarmos de coração ao que o Mestre nos ensinou.              
Muitos estão empenhados em manter apenas uma aparência santa. Outros tantos já            
nem se esforçam mais, frequentam à igreja, mas não possuem qualquer intimidade com             
Deus. Mas são poucos os que se entregam de coração à obra no Corpo de Cristo por                 
amor a Jesus. E isso faz toda diferença!  
 
Jesus faz um alerta à Igreja de Éfeso em Apocalipse 2: "Contra você, porém, tenho isto:                
você abandonou seu primeiro amor." (v.4) A essa igreja perseverante, que trabalhava            
arduamente (v.2), e que sofria em nome do Senhor (v.3) Cristo apela: "Lembre-se de              
onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio." Esse apelo             
ecoa hoje para todo o Corpo de Cristo. A igreja que Jesus vê possui membros que não                 
apenas aprendem com o ensino dos apóstolos, vivem em comunhão, repartem           
generosamente seus bens e possuem uma vida de oração, mas também que se             
dedicam a essas práticas de coração. As pedras vivas com as quais Jesus sonha              
perseveram em realizar boas obras, mas também, e principalmente, em amar o Pai e a               
seus irmãos (Hb 10.24-25).  
 
Para memorizar o versículo em destaque, escreva-o com um lápis. Fale o verso em voz               
alta e apague duas palavras. Fale novamente em voz alta e apague mais duas. Repita o                
processo até ter apagado todas as palavras. 

 
 

 

ANOTAÇÕES  
 

1. Segundo o versículo destacado, quais práticas eram comuns na Igreja de Atos 2?             

 



 

Dentro da igreja, quais eram as pessoas que tinham esses costumes? 
2. Leia Atos 2.41-47 (NVT)* para resolver a cruzadinha abaixo: 

Vertical 
1. Como estavam aqueles que repartiam o pão com grande generosidade? (v.46) 
2. Os apóstolos realizavam _________ e maravilhas.(v.43) 
Horizontal 
2. O__________ lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. (v.47) 
3. Os que criam ____________ o dinheiro com os necessitados. (v.45) 
4. Aqueles que creram nas palavras de Pedro foram__________. (v.41) 

 
3. A sua dedicação à Jesus e à Igreja tem sido de coração? Você reconhece que               

pode se dedicar mais a algumas das práticas exemplificadas em Atos 2.42? Liste             
no seu caderno de devocionais ao menos cinco atitudes que você deve passar a              
ter para melhorar isso. 

 
4. Que práticas cristãs nos ajudam a não abandonar o primeiro amor? No caso de nos               

afastarmos dele, como restaurá-lo de acordo com Ap 2.4-5? 
 
*caso não possua a versão NVI, você pode encontrá-la gratuitamente no site:            
www.mundocristao.com.br ou baixar o aplicativo dela em seu celular. 

 
 

PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido me dedicar mais ao aprendizado da Palavra de Deus me matriculando              
e frequentando uma turma da Escola Bíblica esse semestre. 
 
[ ] Eu decido fazer parte de um pequeno grupo - PG ou convidar alguém para o meu                 

 

http://www.mundocristao.com.br/


 

até _________. 
 
[ ] Eu decido compartilhar uma refeição / lanche com ___________ essa semana. 
 
[ ] Eu decido separar _____minutos por dia para oração durante ___ dias. 
 

[       ] Eu decido _____________. 
 

 
 
ORAÇÃO   
"Senhor, me ajude a ver onde caí, para que eu possa voltar ao meu primeiro amor.                
Ajuda-me também a me dedicar a tudo o que é puro, bom e aceitável diante do Senhor,                 
não de forma religiosa, mas de coração." 

 

 


