
Cartas às Sete Igrejas da Ásia Menor (Apocalipse, capítulos 2 e 3) 

Tópicos Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

(1) Comando: 2.1a: Escreva ao Anjo da 

igreja de Éfeso 

2.8a: Escreva ao 

Anjo da igreja de 

Esmirna.  

2.12a: Escreva ao Anjo 

da igreja de Pérgamo.  

2.18a: Escreva ao Anjo da igreja 

de Tiatira.  

3.1a: Escreva ao 

Anjo da igreja de 

Sardes.  

3.7a: Escreva ao Anjo da 

igreja de Filadélfia.  

3.14a: Escreva ao Anjo 

da igreja de Laodiceia.  

(2) Cristologia: 2.1b: Assim diz aquele que 

tem na mão direita as sete 

estrelas, aquele que está 

andando no meio dos sete 

candelabros de ouro 

2.8b: Assim diz o 

Primeiro e o Último, 

aquele que esteve 

morto, mas voltou à 

vida: 

2.12b: Assim diz aquele 

que tem a espada 

afiada, de dois cortes 

2.18b: Assim diz o Filho de Deus, 

que tem os olhos como chamas de 

fogo e os pés como bronze: 

3.1b: Assim diz 

aquele que tem os 

sete Espíritos de 

Deus e as sete 

estrelas: 

3.7b: Assim diz o Santo, o 

Verdadeiro, aquele que tem 

a chave de Davi, aquele 

que abre e ninguém fecha, 

aquele que fecha e 

ninguém mais abre: 

3.14b: Assim diz o 

Amém, a Testemunha fiel 

e verdadeira, o Princípio 

da criação de Deus: 

(3) Elogio: 2.2-3: Conheço a conduta 

de você, seu esforço e sua 

perseverança. Sei que você 

não suporta os maus. 

Apareceram alguns dizendo 

que eram apóstolos. Você 

os provou e descobriu que 

não eram. Eram mentirosos. 

Você é perseverante. Sofreu 

por causa do meu nome, e 

não desanimou.2.6. Ainda 

uma coisa boa você tem: 

detesta a conduta dos 

nicolaítas. Também eu 

detesto. 

2.9: Conheço sua 

tribulação e sua 

pobreza. Mas você é 

rico. Alguns que se 

dizem judeus 

andaram 

blasfemando. Mas 

eles de fato não são 

judeus. Eles formam, 

sim, uma sinagoga de 

Satanás. 

2.13: Conheço o lugar 

onde você mora: é aí 

onde fica o trono de 

Satanás. Mas você 

mantém firme o meu 

nome. Você não 

renegou a fé, nem 

mesmo no tempo de 

Antipas. Ele era minha 

testemunha fiel, e foi 

morto no meio de 

vocês, aí onde mora 

Satanás.  

2.19: Conheço sua conduta: o 

amor, a fé, a dedicação, a 

perseverança e as suas obras mais 

recentes, ainda mais numerosas 

que as primeiras.  

3.4: Sei que aí em 

Sardes existem 

algumas pessoas que 

não sujaram a roupa. 

Estas vão andar 

comigo, vestidas de 

branco, pois são 

pessoas dignas. 

3.8: Conheço sua conduta; 

coloquei à sua frente uma 

porta aberta, que ninguém 

mais poderá fechar. Pois 

você tem pouca força, mas 

guardou minha palavra e 

não renegou meu nome. 

- não há - 

(4) Reprovação: 2.4: Mas há uma coisa que 

eu reprovo: você abandonou 

seu primeiro amor. 

- não há - 2.14-15: Mas você tem 

umas coisas que eu 

reprovo: muita gente 

por aí segue a doutrina 

de Balaão, aquele que 

ensinava Balac a 

colocar pedra de 

tropeço no caminho do 

povo de Israel. Ele 

queria que os filhos de 

Israel comessem da 

carne oferecida aos 

ídolos. Queria que se 

prostituíssem. Muita 

gente por aí também vai 

atrás da doutrina dos 

nicolaítas. 

2.20-23: Mas há uma coisa que eu 

reprovo: você nem sequer se 

incomoda com Jezabel, essa 

mulher que se diz profetisa. Ela 

ensina e seduz meus servos a se 

prostituírem, comendo carne 

oferecida aos ídolos. Já dei um 

prazo para ela se converter. Mas 

ela não quer largar a sua 

prostituição. Vou lançá-la num 

leito de doença, e os que 

cometem adultério com ela vou 

lançá-los numa grande tribulação, 

a menos que se convertam de sua 

conduta. Farei também morrer os 

filhos dela, para que as igrejas 

fiquem sabendo quem eu sou: 

conheço bem dentro de cada um, 

os rins e o coração; vou retribuir 

de acordo com a conduta de cada 

um. 

3.1c: Conheço sua 

conduta: você tem 

fama de estar vivo, 

mas está morto. 

- não há - 3.15-17: Conheço sua 

conduta: você não é frio 

nem quente. Quem dera 

que fosse frio ou quente! 

Porque é morno, nem frio 

nem quente, estou para 

vomitar você da minha 

boca. Você diz: ‘Sou 

rico! E agora que sou 

rico, não preciso de mais 

nada’. Pois então escute: 

Você é infeliz, miserável, 

pobre, cego e nu. E nem 

sabe disso. 

 



continuação: 
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(5) Exortação: 2.5a: Preste atenção: repare 

onde você caiu, converta-se 

e retome o caminho de 

antes. 

2.10a: Não tenha 

medo do sofrimento 

que vai chegar. O 

diabo vai levar 

alguns de vocês para 

a cadeia. Será para 

vocês uma provação. 

Mas a tribulação não 

vai durar mais que 

dez dias.  

2.16a: Vamos! 

Converta-se!  

2.24: Sei que muitos de vocês em 

Tiatira não seguem essa doutrina, 

não conhecem as ‘profundezas de 

Satanás’, como dizem eles. Sobre 

vocês eu não coloco outro peso.

  

3.2-3a: Preste muita 

atenção para não 

deixar morrer o resto 

que ainda está vivo, 

pois acho que sua 

conduta não é 

perfeita diante do 

meu Deus. Lembre-

se de como você 

recebeu e ouviu. 

Pratique e se 

converta! 

3.11: Eu venho logo! 

Segure firme o que você 

tem, para ninguém tomar a 

sua coroa. 

3.18-19: Quer um 

conselho? Quer mesmo 

ficar rico? Então compre 

o meu ouro, ouro puro, 

derretido no fogo. Quer 

se vestir bem? Compre 

minhas roupas brancas, 

para cobrir a vergonha da 

sua nudez. Está querendo 

enxergar? Pois eu tenho o 

colírio para seus olhos. 

Quanto a mim, repreendo 

e educo todos aqueles 

que amo. Portanto, seja 

fervoroso e mude de 

vida! 

(6) Ameaça  

bênção: 

2.5b: Caso contrário, se não 

se converter, eu chego e 

arranco da posição em que 

está o candelabro que você 

tem. 

2.10b: Seja fiel até à 

morte. Eu lhe darei 

em prêmio a coroa da 

vida. 

2.16b: Caso contrário, 

logo, eu venho 

combater vocês com a 

espada da minha boca. 

2.25: Mas fiquem firmes naquilo 

que já têm, até que eu venha. 

3.3b: Se você não 

vigiar, eu venho 

como ladrão. E você 

vai se surpreender, 

porque não sabe a 

hora. 

3.9-10: Sei que existem por 

aí alguns que se dizem 

judeus; são mentirosos, da 

sinagoga de Satanás. Vou 

entregá-los a você. Eles 

vão ter que ajoelhar aos 

seus pés e reconhecer que 

eu amo você. Uma vez que 

você guardou a minha 

ordem para perseverar, eu 

também guardarei você da 

hora da tentação. Essa hora 

virá sobre o mundo inteiro, 

para pôr à prova os 

habitantes da terra. 

3.20: Já estou chegando e 

batendo à porta. Quem 

ouvir minha voz e abrir a 

porta, eu entro em sua 

casa e janto com ele, e 

ele comigo. 

(7) Promessa: 2.7b: Ao vencedor eu darei 

como prêmio comer da 

árvore da vida que está no 

paraíso de Deus. 

2.11b: O vencedor 

ficará livre da 

segunda morte. 

2.17b: Ao vencedor 

darei um prêmio: o 

maná escondido. Darei 

também uma pedrinha 

branca a cada um. Nela 

está escrito um nome 

novo, que ninguém 

conhece; só quem 

recebeu 

2.26-28: Ao vencedor, ao que 

praticar a minha conduta até o 

fim, eu lhe darei autoridade sobre 

as nações; o vencedor governará 

com cetro de ferro, podendo 

quebrar as nações como vasos de 

barro. Pois também eu recebi do 

Pai esse poder. Vou dar ao 

vencedor também a Estrela da 

manhã. 

3.5: O vencedor 

vestirá roupa branca. 

E o nome dele não 

será apagado do livro 

da vida. Faço questão 

de dizer o nome dele 

diante de meu Pai e 

dos seus anjos. 

3.12: Farei do vencedor 

uma coluna no templo do 

meu Deus; e aí ficará firme 

para sempre. Gravarei nele 

o nome do meu Deus; 

gravarei o nome da Cidade 

do meu Deus: ‘A Nova 

Jerusalém, que desce do 

céu, de junto do meu 

Deus’. Gravarei no 

vencedor o meu novo 

nome. 

3.21: Ao vencedor darei 

um prêmio: vai sentar-se 

comigo no meu trono, 

como também eu venci, e 

estou sentado com meu 

Pai no trono dele. 

(8) Chamada: 2.7a: Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às 

igrejas. 

2.11a: Quem tem 

ouvidos, ouça o que 

o Espírito diz às 

igrejas. 

2.17a: Quem tem 

ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas. 

2.29: Quem tem ouvidos, ouça o 

que o Espírito diz às igrejas. 

3.6: Quem tem 

ouvidos, ouça o que 

o Espírito diz às 

igrejas. 

3.13: Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às 

igrejas. 

3.22: Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz 

às igrejas. 
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