
SÉRIE V: TEMPO DE CRESCIMENTO 
 
ESTUDO IV – TEMPO DE RESTAURAR A PAIXÃO 
Texto base: Jeremias 31:25 
  

INTRODUÇÃO: 
Vimos nas três semanas passadas: ‘Tempo de restaurar a fé’, ‘Tempo de restaurar a esperança’, 

‘Tempo de restaurar a alegria...’. Vamos à quarta mensagem da série: 
 
TEMPO DE RESTAURAR A PAIXÃO - 2 Timóteo 1:6 / Mateus 24:12   
“Paixão é combustível!”. O que faz um grande potencial ficar estacionado é a falta de paixão. Você 

já ouviu que tudo que é bom, tudo que vale a pena tem um preço? O que faz você pagar esse preço? A 
paixão ressignifica: 
 
- Distância: algo ser longe ou perto depende da paixão; 
- Preço: o valor de algo depende da paixão; 
- Esforço: o “trabalho que dá” depende da paixão. 
 

A paixão pelos alvos certos é o diferencial, é o que te move para os maiores alvos. Como está sua 
vida: empolgante ou funcional? (Apocalipse 3.16) Por que a Bíblia diferencia amor de primeiro amor? Porque 
Deus não quer de nós apenas o amor, mas ele quer que seja um amor inflamado, quente! Pessoas sem 
paixão são apenas sobreviventes, mas não é dessa forma que Deus quer que você viva. 

O que é o amor que Deus pede para a igreja em Apocalipse? O amor quente? Inflamado? É a atitude 
de amor com as chamas da paixão. A paixão envolvida no seu amor por Jesus é descrita em cânticos 
(Cântico 8.6-7). Como é o apaixonado? 

 
- Um apaixonado não consegue ficar sem falar do amor por Jesus nas redes sociais; 
- Um apaixonado por uma visão, não apenas tem uma visão, mas é a visão que o tem; 
- Um apaixonado não consegue ver a corrupção e caos político e não transformar isso em oração, profecia 
e ação; 
- Um apaixonado não consegue apenas frequentar a igreja, ele serve, ele traz mais um, ele divulga, ele 
promove; 
- Um apaixonado por Jesus não apenas lamenta que há fome, e fica mal com a pobreza, ele está fazendo 
algo, está dando do seu, está comprometido em mudar;     
- Um apaixonado não apenas vai para a célula, ele quer se tornar líder, quer abrir sua casa, quer cuidar de 
pessoas, apesar de suas limitações ou do seu tempo escasso; 
- Um apaixonado não apenas ora ao acordar ou ao dormir, ele quer jejuar, quer fazer votos, quer orar de 
madrugada; 
- Um apaixonado não apenas acredita na profecia, nos dons, ele quer mergulhar, quer ter a sua experiência, 
ele anota, ele vai pra cima! 
 

Se em algum momento achamos que a intensidade da igreja é demais para nós, na verdade, é a 
paixão que ficou pequena. Na Bíblia tem um momento em que Timóteo vive uma restauração da sua paixão 
após ser ministrado por Paulo. Paulo manda uma carta para Timóteo com muito amor, com uma mentoria 
poderosa, instruindo Timóteo em momentos difíceis, renovando a sua paixão. É uma carta carregada de 
paixão, é a última carta de Paulo, escrita para uma pessoa, e fala muito sobre manter viva a paixão e o dom. 
Observe as 7 atitudes para restaurar a sua paixão (baseadas na restauração da paixão de Timóteo): 

 
1. MANTENHA FORTE OS SEUS FUNDAMENTOS (2 Timóteo 2.5; 2 Timóteo 1.8b-9ª) – Isso 

significa cuidar daquilo que te sustenta, das suas motivações. Jesus enfrentou a cruz, porque focou seu 
propósito e a recompensa dele (Hebreus 12). Ele viu além da cruz. Diante dos obstáculos, veja o seu 
propósito e a recompensa dele! 

 
2. RENOVE SUAS MEMÓRIAS, COM AS EXPERIÊNCIAS E AS PALAVRAS DE DEUS PARA 

VOCÊ (2 Timóteo 1.6) - Viva de renovo e não de remendos. 
 
3. TESTEMUNHE JESUS E SEUS FEITOS COM PODER E AMOR (2 Timóteo 1.7-8ª) - Expulse o 

medo, ative o poder e o amor: se Deus já te deu, você pode ativar ou renovar o poder, o amor e o equilíbrio 
de Deus em você. 

 



4. CUIDE DA SUA SAÚDE FÍSICA (1 Timóteo 5.23) - Tem gente que espiritualiza demais e tem 
gente que não discerne nada espiritualmente. Temos que ter esse equilíbrio. As vezes a paixão vaza numa 
indisposição física.  

 
5. HONRE AQUELES QUE DEUS COLOCOU PERTO DE VOCÊ PARA TE APOIAR (2 Timóteo 

1.16-17; 2 Timóteo 1:15) - Ficar sozinho, independente, encontrando apenas culpados, irá roubar toda a sua 
paixão. Aprenda a construir relacionamentos fortes e saudáveis. Aprenda a reconhecer as pessoas que 
Deus colocou perto de você. 

 
6. MANTENHA SUA FÉ SAUDÁVEL NO SEU AMOR POR JESUS (2 Timóteo 1.13) - Paixão é um 

estado momentâneo que tem de ser nutrido. O amor é uma decisão. Mas a decisão de amar renova a sua 
paixão. A paixão acabar não é desculpa para desistir, mas um sinal para reabastecer. 

 
7. VIVA RECARREGADO NO ESPÍRITO SANTO (2 Timóteo 1.14) - Cheio do Espírito Santo, você 

valoriza o que você recebeu. Você o guarda: dom, chamado, fé, vocação e legado. Cheio do Espírito Santo 
você é empoderado para cumprir seu chamado e sua missão de vida de forma apaixonante (por meio do 
próprio Espírito). Por meio Dele permanecemos apaixonados/as (2 Timóteo 4.6-8).  

 
CONCLUSÃO 
Timóteo foi renovado, assumiu a igreja de Éfeso, seguiu as palavras de Paulo. Hoje você pode ser 

contagiado, conquistado por esse amor e se entregar a Ele também! (Jeremias 31:3b).  
 


