Onde ficam essas igrejas?
• Império Romano: Província da Ásia
• Hoje: Oeste da porção asiática da
Turquia

As Sete Igrejas da Ásia

• Havia uma estrada que conectava
essas cidades
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Por que estudar essas cartas em Escatologia?
• São as destinatárias do livro de Apocalipse (1.4,11,20; 22.16)
• Identidade entre as igrejas da Ásia e a igreja de hoje (e você):
Igreja A

Éfeso

Igreja B

Esmirna

Igreja C

Pérgamo

...

Tiatira

...

Filadélfia

Nossa igreja

Sardes

Você

Laodicéia

• Como estamos aguardando a volta de Jesus? Jesus nos avalia

• na sequência do Apocalipse
• ~ 500 km

Padrão das sete cartas
• Decretos imperiais: começam com a palavra “diz” (grego legei)
• Formato padrão
•
•
•
•
•

Saudação,
Posição de Jesus,
Avaliação da congregação,
Apelo a ação,
Promessa de recompensa aos vencedores

• Conteúdo de cada carta é específico - necessidades de cada congregação

Pérgamo (Ap 2.12-17)

Pérgamo (Ap 2.12-17)

Perspectiva histórica

Análise do texto

• Única menção na Bíblia à igreja de Pérgamo é nesta passagem.
• Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos
selêucidas em 190 a.C.
• Passou a fazer parte do império romano a partir de 133 a.C.
• Durante mais de 200 anos, foi a capital da província romana da Ásia.
• Teve a maior biblioteca fora de Alexandria, Egito.
• Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para
fazer pergaminho, substituindo o papiro.

Glossário
• Espada afiada de 2 gumes (Ap 19:15; 1:16) juízo divino (Hb 4:12)
• Onde Satanás governa centro da adoração ao imperador
• Maná escondido (Sl 78:23-25; Jo 6:31-35, 47-51) Jesus, o pão da
vida
• Novo nome (Is 56:5; 65:13-15) Uma nova vida

Pérgamo (Ap 2.12-17)

Tiatira (Ap 2.18-29)

Análise do texto

Perspectiva histórica

• Igreja de Pérgamo fora fiel sob pressões externas, mas estava sucumbindo
às pressões internas das heresias

• No caminho entre Pérgamo e Sardes.
• Atualmente, chama-se Akhisar (significa “castelo branco”), na Turquia.
• Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa, era de Tiatira
(Atos 16:14)
• Única menção à igreja é nesta passagem de Apocalipse.
• Conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos (At
16.14), além de roupas, artigos de cerâmica, bronze etc.

• Israelitas a caminho de Canaã: doutrina de Balaão = falsidade, hipocrisia
• (Nm 25:1-5; 31:16; 2 Pe 2:14-22; Jd 10-13)

• Identidade de Jesus como o Cristo – 1Jo 2:22; 4:2,3
• Refuta-se o gnosticismo (“doutrina dos nicolaítas”)
• grego gnosis = conhecimento
• espírito é bom, corpo é mau – ascetismo ≠ imoralidade
• Paralelismos de antíteses em 1 Jo

• luz e trevas – verdade e falsidade – amor e ódio – amor ao mundo e amor a Deus – Cristo e
anticristos – filhos de Deus e filhos do diabo – vida e morte – perdão e condenação
(combatendo a heresia gnóstica)

• Paulo também condena os gnósticos em Cl 2:20-23; 3:5-11; Rm 6

• Jacó = enganador → Israel = Príncipe com Deus

• Pedra branca

absolvição, libertação, ingresso

• Grupos organizados de artesãos e profissionais, mas com elementos religiosos
pagãos.

• Templos aos falsos deuses Apolo, Tirimânios e Artêmis/Diana.

Tiatira (Ap 2.18-29)

Tiatira (Ap 2.18-29)

Análise do texto

Análise do texto

Glossário
• Olhos como chama de fogo: onisciência de Jesus (1:14; Dn 10:6)
• Bronze – artigo típico da cidade

• Segredos de Satanás = gnosticismo

• Jesus nos conhece (Sl 139:1-10)
• Jesus tem força para castigar e esmagar seus inimigos (1:15; Dn 10:6).

• Jezabel – falsa profetisa – imoral e idólatra

• alusão à rainha de Acabe que mandou matar Elias e induziu Israel à idolatria (1 Rs
16:31-33; 19:1,2; 21:1-16; 2Rs 9:6-10,30-37)
• Fingimento sem escrúpulos, inteligência; idolatria = prostituição

• Cetro de ferro – poder, vitória sobre os inimigos (Ap 19:15,16; Sl 2:8,9)
• Estrela da manhã – a 1ª luz a dissipar as trevas da noite escura, sem luar

• Em 1 João o apóstolo descreve o diabo como enganador, que induz ao pecado
(1 Jo 3:7)
• Na sequência, em 3:10, retrata os filhos do diabo como injustos e sem amor, o
que os leva ao assassinato em 3:12
• Em 5:18 João opõe os filhos do diabo aos filhos de Deus

• Autoridade sobre as nações
• Igreja participa do julgamento dos gentios
• Igreja participa do governo de Jesus no Milênio

• Esperança de vitória sobre o poder das trevas (Ap 22:16)

Sardes (Ap 3.1-6)

Sardes (Ap 3.1-6)

Perspectiva histórica

Análise do texto

• A cidade antiga de Sardes, hoje apenas ruínas perto da atual vila de Sarte,
considerava-se impenetrável.

Glossário
• Aquele que tem os sete Espíritos de Deus.

• Situada numa rota comercial importante
• Parte alta da cidade (acrópole) a 500m acima da planície, nos rochedos.
• Cidade próspera: produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido etc.

• Foi parte do reino lídio, derrotado pelos persas (Ciro, 546 a.C.) de surpresa
à noite.
• Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas.

• Em 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre o Grande.
• Em 214 a.C., caiu outra vez a Antíoco o Grande, o líder selêucido da Síria.
• Durante o período romano, nunca mais recuperou o seu prestígio.
• Um passado glorioso e um presente irrelevante em termos políticos e comerciais.

• Sete = totalidade e perfeição (4.5; 5.6; 2Cr 16.9)

• Sete estrelas: controle sobre os mensageiros das igrejas (1.16,20)
• Onisciência, juízo e castigo

• Tens nome de que vives, e estás morto: Reputação x Caráter

Sardes (Ap 3.1-6)

Sardes (Ap 3.1-6)

Análise do texto

Análise do texto

V.1 – Jesus se apresenta como onisciente, onipotente e onipresente

V.3 – 2 Pe 3:1-13 – vigilância constante
• a – a morte vem quando menos se espera
• b – o arrebatamento será “num piscar de olhos”

• Em oposição às autoridades da cidade que se deixaram conquistar por desconhecerem as
brechas das quais os inimigos se aproveitaram.
• Advertências sobre o inimigo: 1 Pe 5:8; Mt 26:41; Ef 6:10-18.

• Jesus conhece a igreja e cada membro. É inútil o fingimento.
• Por que será que a igreja estava “morta”? Negligência, culto apenas formal,
comodismo.
• 1 Co 11:30-32; 1 Ts 5:1-11; 2 Pe 3:14-18; Rm 6:1-8; 11-14 – cemitério organizado – Is 66:2-4

• Remanescente fiel – Rm 9:27 e 11:5; Lc 12:32; Is 10:20-21; Jr 23:3
V.2 – Cristo ordena vigilância e integridade: Mt 24:27,42-51; 25:1-13; Lc 21:34-36
• Integridade = inteireza (não tem duas caras): Mt 22:36,37; 6:24; Jr 29:13; Fp 4:8;
Dt 6:4-6

Filadélfia (Ap 3.7-13)
Perspectiva histórica
• As únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse (1:11; 3:7).
• Localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mísia.
• Fundada pelo rei de Pérgamo, Eumenes, cerca de 140 a.C., homenageando seu irmão
Atalo (Filadélfia = amor fraternal).
• A região produzia uvas e o povo honrava Dionísio, o deus grego do vinho.
• Centro divulgador do helenismo às regiões de Lídia e Frígia.
• Foi localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodicéia.
• Destruída por um terremoto em 17 d.C. e reconstruída pelo imperador Tibério.
• Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao
governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada de Neocesaréia. Durante o reinado de
Vespasiano, foi também chamada de Flávia (forma feminina de um dos nomes dele).

• Hoje, a cidade de Alasehir fica no mesmo local, construída sobre as ruínas de Filadélfia.

V.4,5a – vestes brancas – lavadas no sangue do Cordeiro, salvas, com os
pecados perdoados – Ap 22:14; 19:7,8; 7:13,14; 1 Jo 1:7-9; Mt 22:1-14 (11)
V.5 – nome no livro da vida (metáfora) – registrado como filho de Deus,
depois do novo nascimento – Ex 32:30-33; Sl 69:28; 139:16; Dn 2:1; Fp 4:3;
Jo 3; Lc 10:20; Ap 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27
• Confessar = declarar em voz alta – Mt 10:32,33; Lc 12:8,9; Rm 10:9,10

Filadélfia (Ap 3.7-13)
Análise do texto
V.7 – Jesus, como Deus, é santo
(Lv 11:44; 19:2; Sl 37:28; 116:15; Is 6:3; 41:14; 43:14; 62:12; Jo 6:69; At 3:35; 1 Pe 1:5,6)
• Jesus é o verdadeiro – Jo 14:6; Ap 19:11
V.8 - Jesus tem a simbólica chave de Davi (Is 22:22; Ap 20:1 e 1:18)
• Messias da linhagem de Davi; abrir a porta do céu
• porta aberta: da salvação, do Reino (evangelismo, missões)
• igreja fraca: pouca força, pequena (Is 40:28-31; 41:14; 2 Co 12:9-10; Fp 4:10-13; Hb 11:34)
V.9 – sinagoga de Satanás: judeus orgulhosos, intolerantes, de “dura cerviz”, perseguindo cristãos
(At 21:27-36; 17:5-9; 14:19; 7:51-57; Lc 3:8)

Laodicéia (Ap 3.14-22)

Laodicéia (Ap 3.14-22)

Perspectiva histórica

Análise do texto

• O vale de Lico tinha três cidades principais:

V.14 – Jesus se apresenta como amém: em hebraico, “assim seja” (2 Co 1:20; Is 65:16)
• “a testemunha fiel e verdadeira” – Ap 19:21; 1:5; Jo 5:36-39; 14:6; 18:37
• “o princípio da criação de Deus” – Jo 1:1-3; Ap 1:8; 21:6

• Colossos, conhecida por suas fontes de água fria,
• Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais,
• Laodicéia, a cidade da igreja morna, que causou enjôo no seu Senhor, Jesus Cristo.

• A igreja em Laodicéia é citada no Apocalipse (aqui e em 1:11) e em Cl 4:13-16.
• Laodicéia situava-se no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor.

V.15 – “conheço as tuas obras” – onisciência
• 7 espíritos – Ap 1:4; 2:2,19; 3:1,8 – Sl 139:1-10
• “nem és frio nem quente...”

• Local da cidade moderna de Denizli, Turquia

• Antigamente, a água da cidade vinha via aquedutos das fontes termais ao sul da
cidade. Até chegar em Laodicéia, a água ficava morna. A qualidade dela não era boa, e
a cidade ganhou a reputação de ter água não potável.
• Foi conhecida como um centro bancário (3:17-18). A região produzia lã preta (3:18) e
um tipo de colírio para os olhos (3:19).

V.16 – “porque és morno... estou a ponto de vomitar-te...”
• o desgosto de Deus com o crente
• 3 S = “””salvo”””, sentado, satisfeito
• que não tem poder porque anula o Espírito Santo
(1 Ts 5:19 - Lc 14:34,35; 13:6-9; Mt 7:17-23 – Sl 95:8-11; Is 1:11-25; 2:6-12 – 2 Pe 2:12-22; Pv
26:11 - Jó 20:12-23; Lv 18:24-30)

Laodicéia (Ap 3.14-22)

Laodicéia (Ap 3.14-22)

Análise do texto

Análise do texto

V.17 – “estou rico, não preciso de nada” – diz o auto-suficiente, jactando-se – e Jesus declara: “és
infeliz, miserável, pobre, cego e nu”.
• O que a Bíblia declara sobre orgulhoso de seus bens ou de sua “virtude”?
• Qual o perigo do pecado oculto, não confessado?
(Rm 3:22-24,27,28; 1 Pe 4:5,6 – Lc 1:51-53; 11:39-44; 12:15-21; 16:19-31 – Mt 5:3; 6:19-21,24;
19:23 – Os 12:7,8; 1 Jo 1:6-10)
V.18 – Jesus oferece riquezas eternas, reais, que não perecem –
• “ouro refinado pelo fogo” – 1 Pe 1:3-9; Tg 1:2-4,12; Rm 5:1-5
• “vestiduras brancas” – Ap 22:14; 19:7-9; 7:9-17; Mt 22:11-14
• “colírio... para que vejas” – Jo 9:1-11; 8:12; 16:3; 2 Co 3:16-18
V.19 – A disciplina de Deus é prova de amor paterno – Hb 12:4-13; 1 Co 11:30-32; Pv 3:11,12

V.20 – Jesus está do lado de fora da igreja? Como pode ser isso?
• É que o auto-suficiente não precisa de Deus, ao contrário do humilde (= pobre) que
sabe que sem Ele nada se pode fazer – Jo 15:5; Lc 9:46-48; 14:7-14; 18:9-14
• “se alguém ouvir a minha voz” – a salvação é individual.
• O convite para ouvir é insistente – Ap 2:7,11,17,29; 3:6,13,22 – Jo 6:45,60,63,68; 10:14,14-16,27 – Rm 10:13-15; Ex 23:20-22; Dt 4:1; 6:3,4; 7:12,13; 13:4; 31:12,13
• “entrarei em sua casa e cearei com ele...” – Lc 19:5-10; 8:40-42,49-56; 14:15-24
V.21 – O vencedor sentar-se-á no trono com Jesus – Ap 20:4,6; 2:26,27; 12:10,11; 17:14 –
Mt 19:28; 2 Tm 2:11,12; Sl 2; Rm 8:37-39; Mt 25:31-46

Igreja

Louvor

Crítica

Instrução

Promessa

Éfeso

Rejeita o mal,
persevera, tem
paciência

O amor por Cristo
não é mais fervente

Faça as obras que fez
no princípio

Esmirna

Suporta o sofrimento
com paciência

Nenhuma

Sejam fiéis até a morte A coroa da vida

Pérgamo

Guarda a fé em Cristo

Tolera imoralidade,
idolatria e heresias

Arrependam-se

Maná escondido e
pedra com novo nome

Tiatira

Amor, serviço, fé,
paciência são maiores
que no princípio

Tolera culto de
idolatria e
imoralidade

O julgamento vem;
mantenha a fé

Domínio sobre as
nações; recebe a
estrela da manhã

Sardes

Alguns guardaram a fé

Uma igreja morta

Arrependa-se;
fortaleça o que restou

Os fiéis são honrados e
vestidos de branco

A árvore da vida

Filadélfia

Persevera na fé

Nenhuma

Guarde a fé

Um lugar na presença
de Deus; um novo
nome e a nova
Jerusalém

Laodicéia

Nenhum

Indiferente

Seja zeloso e
arrependa-se

Partilha do trono de
Cristo

