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LIÇÃO 15 – 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 as  exortações e promessas.  

 
2) EXORTAÇÕES:  

a) O que Cristo exorta: 
i) Éfeso (2.5): lembrar, arrepender,  pratica as obras de amor;   
ii) Esmirna (2.10): não temer a perseguição, prisão; tentação. “Sê fiel até à morte, 

e dar-te-ei a coroa da vida.” 
iii) Pérgamo (2.16): arrepender-se. 
iv) Tiatira (2.24-25): proteção dos fiéis; reter o que tem até o fim (vinda). 
v) Sardes (3.2-4): lembrar, guardar, arrepender (Cristo vem como ladrão).  
vi) Filadélfia (3.11): “guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”. 
vii) Laodiceia (3.18-19): comprar ouro provado no fogo (rico/pobre),  roupas 

brancas (nudez); ungir com colírio (cego); “sê, pois, zeloso, e arrepende-te.” 
b) Resumo das exortações: 7 igrejas 

i) arrepender: 5 igrejas (Éfeso, Pérgamo; Tiatira, Sardes, Laodiceia);  
ii) confirmar: 1 igreja (Sardes); 
iii) comprar: 1 (Laodiceia). 
iv) fidelidade/ ser fiel: 1 igreja (Esmirna); 
v) guardar / reter: 3 igrejas (Tiatira, Sardes, Filadélfia);  
vi) lembrar: 2 igrejas (Éfeso). 
vii) não ter medo: 1 igreja (Esmirna); 
viii) obras (primeiras): 1 igreja (Éfeso);  
ix) ser vigilante: 1 igreja (Sardes). 
x) ser zeloso: 1 igreja (Laodiceia). 

c) Quadro: 
 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

arrepender X  X X  X  X 

confirmar     X   

comprar        X 

fidelidade/ser fiel  X       

guardar / reter    X X X   

lembrar X    X   

não temer  X      

praticar obras X       

ser vigilante     X   

ser zeloso       X 

 
3) AMEAÇAS/BÊNÇÃOS IMEDIATAS:  

a) O que Cristo ameaça/abençoa: 
i) Éfeso (2.5): “e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres”.   
ii) Esmirna (2.10): “Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.” 
iii) Pérgamo (2.16): “contra eles batalharei com a espada da minha boca”. 
iv) Tiatira (2.24-25): pôr „Jezabel‟ de cama e seus seguidores; os filhos de 

Jezabel serão feridos — juízo de Deus; os demais serão protegidos. 
v) Sardes (3.2-4): “virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre 

ti virei”. 
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vi) Filadélfia (3.8-11): “eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a 
pode fechar [...]. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se 
dizem judeus, e não são, mas mentem: eis que eu farei que venham, e adorem 
prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. [...] também eu te guardarei da 
hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam 
na terra. Eis que venho sem demora.” 

vii) Laodiceia (3.18-19): rejeição (“vomitar-te da minha boca”); castigo e amor; 
“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo”. 

b) Quadro: 
i) ameaças:  

 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

doenças/morte    X     

dormência     X    

julgamento   X      

rejeição (vomitar)       X 

remoção X       

ii) bençãos:  
 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

disciplina       X 

disposição       X 

fidelidade/vida  X      

honra pública      X  

porta aberta      X  

proteção      X  

vinda breve      X  

 
4) PROMESSAS: bênçãos futuras  

a) O que Cristo promete: ―Ao que vencer...‖ 
i) Éfeso (2.7): “... dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do 

paraíso de Deus”. 
ii) Esmirna (2.11): “...não receberá o dano da segunda morte.” 
iii) Pérgamo (2.17): maná escondido, uma pedra branca, novo nome escrito. 
iv) Tiatira (2.26-29): poder sobre as nações, estrela da manhã. 
v) Sardes (3.5-6): vestes brancas, nome no livro da vida; honra diante do Pai. 
vi) Filadélfia (3.9-10, 12-13): coluna no templo de Deus;  nome de Deus e de 

Cristo e da cidade; 
vii) Laodiceia (3.20-22): assentar-se no trono. 

b) Resumo das promessas: 7 igrejas 
i) coluna no templo de Deus (3.12): vitória perene, estável e eterna.  
ii) estrela da manhã: a expressão aparece apenas 3 vezes na Bíblia: 1x no AT — 

“Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva!” (Is 14.12); e 2x no 
NT em Apocalipse 2.28 e 22.16: “Eu sou a raiz e a geração de Davi, a 
resplandecente estrela da manhã”.  

iii) maná escondido (2.17): o maná faz referência ao povo de Deus no deserto e 
ao pão do céu (Jo 6) 

iv) nome: no livro da vida, confessado diante de Deus (3.5); pedra branca com 
nome secreto (2.17); nome de Deus, de Cristo e da nova cidade (3.12);. 

v) trono (3.21) e poder sobre as nações (2.26): juízo e reino de Deus. 
vi) vestes brancas (3.5): santidade . 
vii) vida/morte: comer da árvore da vida (2.7); não receberá o dano da segunda 

morte (2.11); a expressão “segunda morte” aparece em Ap 20.6, 14; 21.8. 
 

5) PARA REFLETIR:  


