AS SETE CARTAS DIRIGIDAS AS SETE IGREJAS
Apocalipse 1:9-11
Eu João, que tembém sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e
paciencia de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de
Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do
Senhor, e ouví detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que
vês escreve-o e envia às sete igrejas que estão na Asia: Éfeso, smirna, Pérgamo,
Tiatira Sardo Filadelfia e a Laodicéia. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e
as que depois destas hão de acontecer.
As sete igrejas refere-se a provincia romana da Asia e não a todo o continente; hoje a
localização das sete igrejas pertence a Turquia.
Yahshua deu o recado ao apóstolo João para essas igrejas que representam as épocas do
ano 30 A.D - ao presente.
A igreja de Éfeso a igreja que abandonou o seu primeiro amor 2:4
A igreja de Smirna, a igreja que sofreu perseguição
2:10
A igreja de Pérgamo, a igreja necessitada de arrependimento 2:16
A igreja de Tiatira, a igreja da falsa profeta
2:20
A igreja de Sardis, a igreja adormecida
3:2
A igreja de Filadelfia, a igreja que sofreu pacientemente
3:10
A igreja de Laodicéia, a igreja da fé morna
3:16

Carta a igreja de Éfeso: A igreja apóstolica (A.D. 30-100)
Apocalipse 2:1-7
Éfeso significa desejável; esta igreja simboliza o periodo da igreja apóstolica, a época da
pureza da doutrina cristã. Ela teve o seu começo no ano 30 A.D e continuou até o ano100
A.D., com a morte do apóstolo João.
O elogio é encontrado nos versos 2-3 e 6. Esta igreja é elogiada por reprovar doutrinas
falsas e também por aborrecer as obras dos Nicolaitas.
A reprovação de Yahshua a esta igreja é encontrada no verso quatro, “Tenho porem
contra ti que deixaste o teu primeiro amor”. Esse amor é referido ao amor a Yahshua
e à Sua Palavra.
Tão solene e triste é essa reprovação, porque na perda do primeiro amor, a igreja de Éfeso
causou a caida espiritual das demais igrejas.
A exortação é encontrada no verso cinco. Lembra-te pois de onde caiste e arrepende-te, e
volta ao primeiro amor, senão tirarei do seu lugar o teu castiçal.
A promessa é encontrada no verso sete para aquele que vencer e voltar ao seu primeiro
amor, o comer do fruto da árvore da vida na ordem eterna.

Carta a igreja de Smirna: A igreja da perseguição romana
(A.D.100-313) Apocalipse 2:8-11
Smirna significa “mirra”, associada com morte e embálsamo porque esta igreja sofreu
perseguição e martírio nas mãos de Roma. Esta foi a época quando of crentes foram
queimados e oferecidos aos leões.
Yahshua expressa-se a esta igreja na definição que Ele é o primeiro e o último; Ele a
conforta com as palavras, Eu morri, mas ressuscitei; Eu sei as tuas obras, e tribulação e
pobreza(mas tu és rica); nada temas das coisas que hás de sofrer. Sê fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida (versos 9-10).
Ela é elogiada pela paciencia no sofrimento. Smirna é uma das duas únicas igrejas sem
reprovação. Ela é exortada a não temer os sofrimentos e perseguição do futuro, a ser
fiel até a morte , a ela será dada a coroa da vida.
Carta a igreja de Pérgamo: igreja da era de Constantino
(A.D. 313-600) Apocalipse 2:12A igreja em Pérgamo representa a era dos compromissos; ela é chamada cidadela. Esta
igreja era comprometida ao estado quando pagãos abraçaram o cristianismo, e
introduziram nele muitas idéias pagãs. Pérgamo era uma cidade onde a idolatria era de
grande influencia, com muitos templos, um dos quais era o templo de Esculapius,
contendo um ídolo com a forma de serpente. Esta talvez fosse a razão porque Yahshua
disse ser este lugar o lugar do trono de satanas. Foi no ano de 313 que o imperador
Constantino oficializou o cristianismo como a religião do Imperio Romano resultando na
fornicação, e idolatria espirituais.
O elogio a esta igreja encontra-se no verso treze. Ela é elogiada por não negar a fé, na
pessoa de Antipas, que sofreu martírio por causa do seu testemunho de fé. Ela é avisada
por ter nela os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a lançar
tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrificios da idolatria e se
prostituissem”, e foi avisada também por seguir a doutrina dos nicolaitas (Versos 14-15).
Esta igreja foi exortada ao arrependimento (v.16). A promessa a esta igreja é tripla:
(primeira), ao que vencer é prometido o comer o maná escondido, (segunda) a promessa
de uma pedra branca e (terceira), um nome novo.
Carta a igreja em Tiatira: igreja da época da ignorancia
(A.D.600-1517)
Apocalipse 2:18-29
A época desta igreja é considerada a época da ignorancia, pelo motivo do cristianismo
abraçar a doutrina do catolecismo romano; ela simboliza a idade media, quando a
idolatria e corrupção eram símbolos de religião.
A igreja é elogiada pelo serviço de amor, fé, e paciencia. No entanto ela é repreendida
por tolerar a mulher Jezabel- suas práticas idólatras.

A exortação a igreja em Tiatira é encontrada nos versos 24-25 para todos que não
adotaram a doutrina do catolecismo. Nos versos 26-29 a promessa é dupla ao que vencer
e obedecer Meus mandamentos até o fim darei autoridade e poder sobre as nações. A
segunda promessa é ser-lhe-a dada a estrela da manhã.

Carta a igreja em Sardo: igreja da reformação
(A.D.1517-1645)
Apocalipse 3:1-6
Esta igreja representa a era da reforma com o seu começo em 1517 pela divulgação das
noventa e cinco teses de Martin Lutero, terminando em 1648. Ela é reprovada por ser
morta. A reforma resultou na correção doutrinal, mas não trouxe mudança espiritual na
igreja. Depois dela ter separado-se do sistema do catolicismo, ela continuou dependendo
do governo, resultando na falta da regeneração espiritual na vida dos membros.
Nos versos 2-3 ela é exortada a vigilancia e ao fortalecimento da vida espiritual e a volta
aos principios fundamentais da doutrina do cristianismo.
A promessa encontra-se nos versos 4-5 “Mas também tens em Sardo algumas pessoas
que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco; o que vencer será vestido
de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e
confessarei o seu nome diante de Meu pai e diante dos Seus anjos.
Carta a igreja em Filadelfia: A igreja do grande movimento missionário
(A.D. 1648-1900)
Apocalipse 3:7-13
A igreja de Filadelfia quer dizer amor fraternal. Ela simbolizou o periodo do grande
avivamento, período dos famosos missionários como Hudson taylor, Adoniram Judson,
William Carey e outros. A igreja em Filadelfia é elogiada por utilizar a “porta aberta”
diante dela. A igreja em Filadelfia aproveitou as oportunidades dessa porta aberta para
evangelizar muitas partes do mundo entre o periodo dos anos de 1700-1900. Esta igreja,
como a igreja de Smirna, não foi corrigida. Pelo contrário ela foi elogiada e dada várias
promessas as quais são encontradas nos versos 9-10 e 12-13. “Como guardaste a palavra
da minha paciencia, tambem eu te guardarei da hora da provação que ha de vir sobre todo
o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora; guarda o que
tens para que ninguem tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do
meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do Meu Deus, e o nome da
cidade do Meu Deus, a nova Jerusalem, que desce do ceu do Meu Deus e tambem o Meu
novo nome”.
Laodiceia: a igreja da apostasia (A.D. 1900-presente)
Apocalipse 3:14-22
A igreja de Laodicéia é a igreja da incredulidade e suficiencia própria. Esta é a igreja de
hoje,completamente governada pelo homem. O Espírito Santo não faz parte da igreja de

Laodicéia. Yahshua diz, Eis que estou à porta e bato; quer dizer, Ele encontra-se fora da
igreja de Laodicéia. A igreja em Laodiceia é composta de descrentes por ter ela
abondonado a fé e os seus fundamentos. Ela pensa ser rica pelas suas riquezas
materiais, mas ela é espiritualmente pobre. A igreja de Laodicéia é caracterizada como
morna e neste estado morno ela será vomitada ou rejeitada por Yahshua. Entre várias
passagens concernentes a igreja de Laodiceia – a igreja dos ultimos dias, lemos em
Primeira carta a Timoteo. 4:1,2: Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos
tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de
demonios; pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua propria
consciencia. Yahshua, no entanto deixa o convite a pessoa que ouvir Sua voz e abrir a
porta: Ele entrará e ceará com ele. E para aquele que vencer ele assentará com Yahshua
no Seu trono.
Em todas as épocas representadas pelas igrejas, vemos que a igreja de Laodicéia na sua
fé morna é o resultado da igreja que abandonou o seu primeiro amor – a igreja de Éfeso.
Na perca do seu primeiro, a igreja de Éfeso abriu a porta para todo tipo de idolatria. Não
se perde o primeiro amor sem substitui-lo por outro. Ela é o resultado da igreja
necessitada de arrependimento – a igreja de Pérgamo, a igreja de Constantino que
misturou o cristianismo com o paganismo; ela representa a igreja da falsa profeta- a igreja
de Tiatira e também ela representa a igreja adormecida, a igreja de Sardes. Sim, o
cristianismo falhou no amor a Deus- obediencia e devoção. Hoje, Ele nos chama ao
arrependimento e a renúncia de todas as práticas idólatras, ao nosso primeiro amor –
Yahshua. Ele nos adverte contra falsos profetas e nos chama a oração e a vigilancia para
não cairmos em tentação encontrada na igreja de hoje, a igreja de Laodicéia- a igreja da
Babilonia, a igreja dos últimos dias de onde Deus nos chama à um relacionamento
íntimo com Ele.

