
Roteiro para o PG – 10 de abril 2022 
Semana de 11 a 16 de abril de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo:  
2. Exaltação  
3. Edificação:  

Reascendendo a Chama do Primeiro Amor - Apocalipse 2.1-7 
1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre 

os sete candelabros de ouro. 
2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à 

prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. 
3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. 
4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. 
5. 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. 
6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. 
7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está 

no paraíso de Deus. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Ao olharmos a experiência da Igreja em Éfeso – e a nossa – chegamos a uma conclusão: Nós precisamos urgentemente 
voltar ao Primeiro Amor. Nós precisamos de um Avivamento que nos mude por completo. 
 

1. Para reascender a chama do primeiro amor é preciso reconhecer que Jesus anda no nosso meio, nos investiga 
e avalia tudo o que fazemos 

 Leiam os três textos abaixo (Provérbios 15.3 – Hebreus 4.13 – Jó 34.21) e compartilhem: Como você vê isso 
acontecendo em sua vida? 
 

Provérbios 15.3 – “Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons”. 
Hebreus 4.13 – “Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos 
olhos daquele a quem havemos de prestar contas” 
Jó 34.21 – “Pois Deus vê o caminho dos homens; Ele enxerga cada um dos seus passos” 

 

2. Para reascender a chama do primeiro amor é necessário reconhecer que o Senhor nos tem em suas mãos 
onipotentes 

 Leiam os textos bíblicos abaixo (Salmos 37.18,19 – 1 Pedro 5.7 – Isaias 41.10 – João 10.27,28) e 
compartilhem: Como você percebe o cuidado de Deus sobre a sua vida? Quais são as evidências desse 
cuidado e como você tem retribuído a Deus esse cuidado? 
 

Salmos 37.18,19 – “O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de 
adversidade não ficarão decepcionados; em dias de fome desfrutarão fartura”. 
1 Pedro 5.7 – “Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês” 
Isaias 41.10 -  “Por isso não temas, pois Eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o 
ajudarei; Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa” 
João 10.27,28 – “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e 
elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão” 

 

3. Para reascender a chama do primeiro amor é preciso aceitar a repreensão e correção de Jesus devido ao 
esfriamento 

 Leiam os textos bíblicos abaixo (Hebreus 12.6 – 1 Coríntios 11.32) e compartilhem: Você já passou por uma 
correção de Deus? Como foi e o que aprendeu com ela? 
 

Hebreus 12.6 – “Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho”. 
1 Coríntios 11.32 – “Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos 
condenados com o mundo” 

  
  

  
  

 

4. Para reascender a chama do primeiro amor é necessário não permitir que a nossa conduta tire de nós o 
direito de ser igreja 

 Leiam o verso 5 e o Salmo 139.23,24 abaixo e responda: O  que precisa acontecer em sua vida para que a 
chama do primeiro amor seja mantida ou reascendida? Vamos orar por isso? 
 

Verso 5 – “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” 

o Salmo 139.23,24 – “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se 

há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno” 
 

4. Evangelização 

 Diante desse estudo que você participou, como você pode abençoar outras pessoas? 
5. Tempo de Oração – Separe em duplas e orem uns pelos outros e pelas pessoas que o seu PG está buscando alcançar.  


