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LIÇÃO 14 – 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: analisar os elogios e reprovações de Cristo às sete igrejas.  

 
2) ELOGIOS:  

a) O que Cristo aprova:  
i) Éfeso (2.2-3,6): obras, paciência/perseverança (capacidade de sofrer, sem 

cansar), pureza doutrinária (intolerância a falsos apóstolos; obra dos nicolaítas).  
ii) Esmirna (2.9): obras,  paciência/ perseverança (tribulação), pobreza (rico), 

perseguição (blasfêmia/oposição dos judeus, “sinagoga de Satanás”). 
iii) Pérgamo (2.13): obras; local (trono de Satanás); fidelidade (mártir Antipas). 
iv) Tiatira (2.19): obras, amor, serviço, fé, paciência, últimas / primeiras obras. 
v) Sardes (3.4): algumas pessoas puras e dignas. 
vi) Filadélfia (3.8): obras; pouca força, fidelidade. 
vii) Laodiceia: NÃO TEM ELOGIOS. 

b) Resumo das virtudes: 6 igrejas 
i) amor: 1 igreja (Pérgamo);  
ii) discernimento: rejeita o mau/mentira, apega o bem/verdade; 1 Igreja (Éfeso) 
iii) crescimento: 1 igreja (Tiatira); 
iv) fé/fidelidade: 4 igrejas (Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia);  
v) fraqueza/força: 1 igreja (Filadélfia). 
vi) obras/serviços: 5 igrejas (Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia); 
vii) paciência/perseverança: 2 igrejas (Éfeso, Tiatira, Filadélfia);  
viii) pobreza: 1 igreja (Esmirna);  
ix) pureza doutrinária: 1 igreja (Éfeso);  
x) santidade: 1 igreja (Sardes);  

c) Quadro: 
 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

amor    X    — 

discernimento X       

crescimento    X   — 

fé/fidelidade  X X X  X — 

fraqueza/força      X — 

obras/serviço X X X X  X — 

paciência 
perseverança 

X  X  X  X — 

pobreza  X     — 

pureza 
doutrinária 

X      — 

santidade     X  — 

d) Aplicações: 
i) Virtudes:  

(1) primeiro „amor‟: não é primeiro no sentido cronológico, mas no sentido de 
prioridade — “Amar a Deus acima de todas as coisas”; c/c Mt 24.12 (amor frio) 

(2) paciência/perseverança: capacidade de enfrentar oposição 
(3) fraqueza/pobreza: Deus reverte em força e riqueza. 

ii) Ministério: internos (edificação mútua) e externos (serviço, missões); 
(1) Pureza doutrinária: ministério de ensino forte. 
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3) REPROVAÇÕES:  
a) O que Cristo reprova: 

i) Éfeso (2.4): abandono do primeiro amor. 
ii) Esmirna: NÃO TEM REPROVAÇÕES; 
iii) Pérgamo (2.14-15): Tolera doutrina de Balaão (prostituição) e dos nicolaítas. 
iv) Tiatira (2.20-23): Jezabel (profetisa), falso ensino (prostituição e idolatria). 
v) Sardes (3.1): obras mortas 
vi) Filadélfia: NÃO TEM REPROVAÇÕES; 
vii) Laodiceia (3.15-17): obras (não é frio nem quente); discernimento errado — 

pensa que é “rico”, mas é desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. 
b) Resumo de defeitos/vícios: 5 igrejas 

i) amor (falta): 1 igreja (Éfeso);  
ii) autossuficiência: 1 igreja (Laodiceia); 
iii) cegueira: 1 igreja (Laodiceia); 
iv) desgraçado: 1 igreja (Laodiceia); 
v) doutrina: 2 igrejas (Pérgamo e Tiatira); 
vi) discernimento (falta): 1 igreja (Laodiceia); 
vii) morto/vivo: 1 igreja (Sardes) 
viii) mornidão: 1 igreja (Laodiceia);  
ix) nudez: 1 igreja (Laodiceia); 
x) obras mortas/imperfeitas: 1 igreja (Laodiceia); 

c) Quadro:  
 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

amor (falta) X  —    —  

autossuficiência       X 

cegueira  —    — X 

desgraçado  —    — X 

doutrina  — X  X   —  

discernimento   —    — X 

morto/vivo  —   X  —  

mornidão   —    — X 

nudez  —    — X 

obras  —   X  — X 

d)  
e) Aplicações: 

i) Defeitos: falta de discernimento, não ter uma visão correta de si; todos têm 
seus „pontos cegos‟; só é possível ter visão correta de si com a ajuda de outros. 

ii) Comprar x graça: qual o sentido de comprar ouro, roupa, colírio? A graça não 
provê tudo isso? Comprar indica preço a ser pago, esforço “com a” graça.  

iii) Parece vivo, mas está morto: aparência de religiosidade; mas está morto.  
iv) Ministério: internos (edificação mútua) e externos (serviço, missões); 

 
4) PARA REFLETIR:  

a) “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. 
 


