
ESTUDO 10 
 
 

RESTAURANDO A ALEGRIA DE SERVIR A DEUS 
 
 
TEXTO: 2 Coríntios 5:14-15 
 
QUEBRA-GELO: 
Pergunte as pessoas da sua célula: 

• Qual é o propósito da sua vida? 
 
INTRODUÇÃO: 

• Neste capítulo 5 da sua segunda carta aos coríntios, o apóstolo Paulo afirma 
categoricamente que, diante do que Jesus fez na cruz, quem recebeu de graça a sua 
salvação não tem o direito de viver apenas para si mesmo, para alcançar seus objetivos 
e sonhos pessoais.  

• Segundo Paulo, quem compreende o amor de Deus estampado na cruz de Cristo, quem 
medita na grandeza de Deus e que entende quem Deus é e o que Ele fez e faz por nós, 
deveria responder a Deus com amor, gratidão e serviço alegre e apaixonado. 

• Dedicar-se a servir a Deus e ao trabalho de ajudar a trazer o mundo de volta para Deus, 
que Paulo chama de um ministério de reconciliação (verso 18), deveria ser visto como 
um privilégio e o mínimo a fazer.  

• O prazer de ser crente, a disposição de obedecer e a alegria de servir a Deus e ao 
próximo são algumas das principais marcas de alguém que já experimentou o amor de 
Cristo e a sua graça salvadora. 

 
1. A PERDA DO AMOR A DEUS 

• Porém, de acordo com a mensagem de Jesus na Carta à Igreja de Éfeso, muitos acabam 
se esfriando e perdendo esse amor e alegria de ser crente. Diminuem gradativamente 
o fervor, a disposição de servir, entram numa crise de desânimo e perda do interesse e 
da motivação em servir a Deus e aos seus propósitos.  

• Alguns crentes até continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a 
paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por 
quaisquer outros motivos, mas que não faz sentido, porque não é por amor e gratidão. 

• Pergunta: Por que nosso amor a Deus esfria e pode até se apagar? 

• O amor é como um fogo. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Falhamos por 
não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. 

• Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. 
As quatro mais comuns e nocivas são: 

• O pecado. No Salmo 51:12, ao se arrepender do grave pecado de adultério que havia 
cometido e escondido, Davi clama a Deus: “Devolve-me a alegria da tua salvação e 
sustenta-me com um espírito pronto a obedecer”. Ele havia perdido a alegria de ter um 
pacto com Deus, de ser um rei segundo o Seu coração, perdeu o prazer de servir a 
Deus, pois se sentia extremamente culpado e distante de Deus. 

• A superficialidade espiritual. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu 
relacionamento com Cristo, como Jesus advertiu na Parábola do Semeador (Lucas 
8.13). Ele disse que quando a semente cai em solo pedregoso, a planta não desenvolve 
raízes profundas e, quando vem o sol quente, ela morre rapidamente. 

• Áreas não tratadas. As áreas que não são tratadas em nossas vidas talvez não 
pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na 



fé e no amor ao Senhor posteriormente. Tudo começa com uma pequena semente que, 
caso não seja removida e tratada, vai germinando até gerar profundas raízes em nossa 
alma (Hebreus 12.13-15). 

• Perda de foco. Não é só o pecado que nos afasta de Deus, mas a perda do foco devido 
às distrações mundanas também. E como isso é sutil e perigoso. Neste caso, o cristão 
não precisa ter cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez 
sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco. Hoje em dia há muitas pessoas que 
se envolvem tanto em seus trabalhos, negócios, estudos, entretenimento, 
relacionamentos etc., que não têm tempo sequer de se lembrarem de buscar a Deus. 

 
2. O CAMINHO DE VOLTA 

• O caminho de volta é o caminho da restauração da alegria em buscar e servir ao Senhor. 
Jesus disse à Igreja de Éfeso, que havia perdido seu primeiro amor: 

• Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. 
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. (Apocalipse 
2.5) 

• Precisamos lembrar, arrepender e voltar a praticar as obras que praticávamos no início, 
quando apaixonados, servíamos ao Senhor com alegria e determinação.  

• Devemos lembrar como era no início, a alegria, o prazer nas coisas de Deus e a fome 
pela sua presença.  

• Mas não basta termos saudades de como as coisas eram anteriormente; é preciso que 
sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor!  

• Precisamos nos arrepender, lamentar, chorar, e clamar pelo perdão de Deus!  

• É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo, ou 
qualquer outra crise emocional!  

• É um pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus! Tiago escreveu: 

• Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e 
vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e 
chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do 
Senhor, e ele os exaltará. (Tiago 4.8-10) 

• Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar 
rapidamente um tempo para orarmos e chorarmos em arrependimento diante do Senhor 
e para buscarmos uma renovação. Mas temos outro passo a dar: voltar a praticar as 
obras que praticávamos. Não basta apenas revivermos as lembranças e nos 
arrependermos; temos que voltar a fazer o que abandonamos! 

 
CONCLUSÃO  

• O ano de 2021 é o nosso ano da cura! Uma oportunidade que Deus está nos dando de 
sermos curados em nossas emoções e resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar-Lhe 
nada menos que um amor total! É tempo de restaurarmos o fervor e a alegria de servir 
a Deus e realizar a sua vontade. 

• Que possamos receber a graça do Senhor para vivermos intensamente a nossa 
obediência ao Maior Mandamento e à Grande Comissão: 

• Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu 
entendimento e de todas as suas forças’. segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a 
si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes. (Marcos 12.30-31) 

• Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na 
terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. (Mateus 28.18-20) 

 



AVISO IMPORTANTE 

• Estamos mais uma vez impedidos por Decreto Estadual de realizarmos nossos cultos 
presenciais, mas as células NÃO! Vão continuar suas atividades, estaremos nos 
reunindo de casa em casa. E eu peço que você não desanime, não cesse de orar, 
incentive outros e buscar cada vez mais o Senhor.  

• Transmitiremos nossos cultos pelo canal da Igreja no Youtube. Mais do que nunca 
precisamos estar unidos. 

• Se você quer entregar seu dízimo, oferta ou primícia, poderá fazê-lo na própria sede da 
igreja (nos horários da tarde e noite), por transferência bancária, por PIX, com cartão: 
débito ou crédito (os dados estão abaixo).  
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