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LIÇÃO 13 – AS CARTAS ÀS SETE IGREJAS (cap. 2 e 3) 
 
1) INTRODUÇÃO  

a) Temas principais: análise das cartas às sete igrejas da Ásia Menor. 
b) Objetivo: fazer um estudo panorâmico das cartas.  

 
2) TRÊS PROBLEMAS PARA RESOLVER: 

a) Número 7: por que sete igrejas? o número 7 indica todas as igrejas de todas as 
eras; argumento: ouvir o que o Espírito Santo diz “às igrejas”.  

b) Igrejas: o que significam? Três possibilidades:   
i) Igrejas históricas: as igrejas que existiam na Ásia Menor nos dias de João.  
ii) Eras da história da igreja: as igrejas representam eras históricas sucessivas 
iii) Tipos de igrejas: podem existir em qualquer época e em uma mesma igreja.  

c) Anjo da igreja: anjo (literal)/ mensageiro (carteiro ou pregador)/ bispo-pastor.  
i) o NT nunca chama nenhuma pessoa de „anjo‟;  
ii) o NT também nunca diz que „anjos‟ representam pessoas ou grupo de pessoas  
iii)  as cartas são claramente dirigidas à igreja toda e não aos seus líderes;  
iv) em nenhum outro lugar o NT se refere a „anjos das igrejas‟.  
v) conclusão: linguagem cifrada para se referir a todas as pessoas da igreja. 
 

3) ANÁLISE DAS CARTAS ÀS IGREJAS 
a) Sinopse:  

IGREJAS CRISTO ELOGIO REPROVA EXORTA PROMETE 

Éfeso 2.1: Tem 
sete 
estrelas, 
anda no 
meio dos 
sete 
castiçais de 
ouro. 

2.2-3,6: 
obras, 
paciência, 
intolerância a 
falsos 
apóstolos; 
perseverança; 
odeia a obra 
dos nicolaítas 

2.4: 
abandono do 
primeiro amor 

2.5:  
Lembra, 
arrepende,  
pratica as 
obras de 
amor; 
 

2.7: Ao que 
vencer, dar-lhe-
ei a comer da 
árvore da vida, 
que está no meio 
do paraíso de 
Deus. 

Esmirna 2.8: 
primeiro e 
último; foi 
morto, e 
reviveu 

2.9: obras,  
tribulação, 
pobreza 
(rico), 
oposição dos 
judeus 
(sinagoga de 
Satanás). 

XXXX 

2.10: Não 
temer a 
perseguição, 
prisão; 
tentação.  

2.11: O que 
vencer não 
receberá o dano 
da segunda 
morte. 
 

Pérgamo  2.12: tem a 
espada 
aguda de 
dois fios 

2.13: Obras; 
local (trono de 
Satanás); 
fidelidade 
(mártir 
Antipas). 

2.14-15: 
Tolera 
doutrina de 
Balaão 
(prostituição) 
e dos 
nicolaítas. 
 

2.16: 
Arrepender. 

2.17: maná 
escondido, uma 
pedra branca, 
novo nome 
escrito. 
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Tiatira  2.18: olhos 
de fogo e 
pés de 
latão 
reluzente 

2.19: obras, 
amor, serviço, 
fé, paciência, 
últimas obras/ 
primeiras 
obras. 

2.20-23: 
Jezabel 
(profetisa), 
falso ensino 
(prostituição 
e idolatria). 

2.24-25: 
proteção dos 
fiéis; reter o 
que tem até o 
fim (vinda). 

2.26-29: poder 
sobre as nações, 
estrela da 
manhã. 

Sardes  3.1: sete 
espíritos de 
Deus e sete 
estrelas: 

3.4: algumas 
pessoas 
puras e 
dignas 
 

3.1: obras 
mortas 
 

3.2-4: 
Lembrar, 
guardar 
arrepender 
(como ladrão)  

3.5-6: vestes 
brancas 
nome no livro da 
vida; honra ante 
o Pai e anjos. 

Filadélfia  3.7: santo,  
verdadeiro, 
chave de 
Davi (abre- 
fecha) 

3.8: obras; 
pouca força, 
fidelidade 
 

XXXX 

3.11;  
“guarda o 
que tens, 
para que 
ninguém 
tome a tua 
coroa” 

3.9-10, 12-13: 
porta aberta; 
honra perante 
sinagoga;  
proteção; coluna 
no templo de 
Deus;  nome de 
Deus e de Cristo 
e da cidade 

Laodiceia  3.14: 
Amém, 
testemunha 
fiel e 
verdadeira, 
princípio da 
criação de 
Deus 

XXXX 

3.15-17: 
obras, 
mornidão;  
discernimento 
errado; 

3.18-19:  
comprar ouro 
provado no 
fogo,  ungir 
com colírio.  
ser zeloso 
arrepende-se 

3.20-22  
assentar no 
trono. 

b) Estatística: 
 

IGREJAS CRISTO ELOGIO REPROVA EXORTA PROMETE versículos 

Éfeso X XXX X X X 7 

Esmirna X X nenhum X X 4 

Pérgamo  X X XX X X 6 

Tiatira  X X XXXX X XXXXX 12 

Sardes  x -X- xX X XX 6 

Filadélfia  X X nenhum X XXXX 7 

Laodiceia  X nenhum XXX XX XXX 9 

c) Chamado do Espírito Santo: 
i) Igrejas Éfeso-Esmirna-Pérgamo: a ordem é  

(1) “quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas” e  
(2) “Ao que vencer...”. 

ii) Igrejas Tiatira-Sardes-Filadélfia-Laodiceia: a ordem se inverte  
(1) “Ao que vencer...” e  
(2) “quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas”. 

d) Características do Cristo glorioso: 
i) Éfeso (2.1): 7 estrelas (1.12) / 7 castiçais de ouro (1.16); 
ii) Esmirna (2.8): primeiro e último (1.8, 11); foi morto, e reviveu (1.18); 
iii) Pérgamo (2.12): a espada aguda de dois fios (1.16); 
iv) Tiatira (2.18): olhos de fogo (1.14); pés de latão reluzente (1.15); 
v) Sardes (3.1): tem os sete espíritos de Deus (1.4), sete estrelas (1.16); 
vi) Filadélfia (3.7): santo (1.14),  verdadeiro, chave de Davi (1.18); 
vii) Laodiceia (3.14): Amém, testemunha fiel/verdadeira, princípio da criação (1.5). 

 
4) PARA REFLETIR:  


