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LIÇÃO 28 – APOCALIPSE: ECLESIOLOGIA (1/6) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 27, concluímos o estudo da cristologia do Apocalipse em 3 aulas (Lições 25 a 27).  

b) Objetivo: iniciar o estudo da eclesiologia do Apocalipse, em 6 aulas, abrangendo 114 versículos: cap. 

1.6,9-10, 20; caps. 2–3 e 7; cap. 10; 11.1-14; cap. 14.1-5,12-13; cap. 19.1-10, 14; cap. 20.4-6. 

2) ECLESIOLOGIA: ESTRUTURA DAS CARTAS ÀS SETE IGREJAS DA ÁSIA 

a) Contexto anterior:  

i) Primeira visão: João vê o Cristo glorificado (Ap 1.11-20; tema da Lição 25).  

ii) Comissão: João recebe a comissão de escrever a visão às sete igrejas da Ásia (1.11,19; ver Lição 18). 

b) Estrutura das cartas: sete tópicos: (1) comando: (2) autodescrição de Cristo; (3) elogio; (4) reprovação; 

(5) exortação, ameaças e bênçãos; (6) promessa ao vencedor; (7) chamada à escuta do Espírito. 

c) Resumo: duas formas de analisar as cartas — por igreja e por tópico. 

i) Por igreja: 
Igreja Comando Cristologia Elogio  Reprovação Exortação  Promessa  Chamada  

(1) Éfeso: 2.1a 2.1b 2.2-3, ← 6 2.4 2.5 2.7b         ← 2.7a         → 

(2) Esmirna: 2.8a 2.8b 2.9 - não há - 2.10 2.11b       ← 2.11a       → 

(3) Pérgamo: 2.12a 2.12b 2.13 2.14-15 2.16 2.17b       ← 2.17a       → 

(4) Tiatira: 2.18a 2.18b 2.19 2.20-23 2.24-25 2.26-28 2.29 

(5) Sardes: 3.1a 3.1b 3.4         ← 3.1c         → 3.2-3 3.5 3.6 

(6) Filadélfia: 3.7a 3.7b 3.8 - não há - 3.9-11 3.12 3.13 

(7) Laodiceia: 3.14a 3.14b - não há - 3.15-17 3.18-20 3.21 3.22 

ii) Por tópico: 
 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

(1) Comando: 2.1a 2.8a 2.12a 2.18a 3.1a 3.7a 3.14a 

(2) Cristologia: 2.1b 2.8b 2.12b 2.18b 3.1b 3.7b 3.14b 

(3) Elogio: 2.2-3, ↑6 2.9 2.13 2.19 3.4        ↑ 3.8 - não há - 

(4) Reprovação: 2.4 - não há - 2.14-15 2.20-23 3.1c      ↓ - não há - 3.15-17 

(5) Exortação: 2.5a 2.10a 2.16a 2.24 3.2-3a 3.11         ↑ 3.18-19 

(6) Ameaça/bênção: 2.5b 2.10b 2.16b 2.25 3.3b 3.9-10      ↓  3.20 

(7) Promessa: 2.7b       ↑ 2.11b        ↑ 2.17b        ↑ 2.26-28 3.5 3.12 3.21 

(8) Chamada: 2.7a       ↓ 2.11a        ↓ 2.17a        ↓ 2.29 3.6 3.13 3.22 

ii) Análise: as sete igrejas estão divididas em 3 grupos:  

(1) Éfeso e Laodiceia: estão em perigo de perder sua identidade cristã e devem se arrepender. 

(2) Esmirna e Filadélfia: estão perseverando na fidelidade a Cristo e resistindo a perseguição.  

(3) Pérgamo, Tiatira e Sardes: estão em diferentes níveis de fidelidade a Cristo e deve purgar seus erros.i 

2) ECLESIOLOGIA: ANÁLISE DA CARTAS  

a) Autodescrição de Jesus: 

i) Atributos:  

(1) Éfeso (02): (1) conserva na mão direita as sete estrelas e (2) anda no meio dos sete candeeiros.  

(2) Esmirna (02): (3) o primeiro e o último, (4) que esteve morto, mas tornou a viver. 

(3) Pérgamo (01): (5) tem a espada afiada de dois gumes. 

(4) Tiatira (03): (6) Filho de Deus, (7) olhos como chamas de fogo e (8) pés como bronze polido. 

(5) Sardes (02): (9) tem os sete espíritos de Deus e as (1) sete estrelas. 

(6) Filadélfia (03): (10) santo, (11) verdadeiro, (12) tem a chave de Davi.  

(7) Laodiceia (04): (13) Amém, (14) testemunha fiel e (11) verdadeira, (15) princípio da criação de Deus. 

ii) Resumo: 15 atributos (2 repetidos); 7 da primeira visão; 4 nas próximas visões; 4 exclusivos das cartas. 

(1) Atributos na primeira visão: (1) tem as sete estrelas na mão direita (2 x); (2) anda entre os sete candeeiros; 

(3) o primeiro e o último, (4) esteve morto, mas tornou a viver; (5) tem a espada afiada de dois gumes; (7) 

tem olhos como chamas de fogo; (8) pés como bronze polido. 

(2) Atributos nas demais visões: (9) tem os sete espíritos de Deus; (10) santo; (11) verdadeiro (2x); (14) fiel.  

(3) Atributos exclusivos das cartas: (6) Filho de Deus; (12) portador da chave de Davi; (13) Amém; (15) 

princípio da criação de Deus.  

iii) Análise: Jesus se apresenta como o grande pastor das igrejas (Hb 13.20), que cuida, disciplina e anima.   
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b) Elogios às igrejas (eu conheço) 

i) Elogios por igreja: 

(1) Éfeso (2.2-3, 6): obras/esforço, paciência/perseverança (capacidade de sofrer sem cansar), fidelidade, 

pureza doutrinária (intolerância a falsos apóstolos; obra dos nicolaítas).  

(2) Esmirna (2.9): obras, paciência/ perseverança (tribulação), pobreza (rico), perseguição dos judeus. 

(3) Pérgamo (2.13): obras; local sede de idolatria (trono de Satanás); fidelidade (mártir Antipas). 

(4) Tiatira (2.19): obras, amor, serviço, fé, paciência, últimas / primeiras obras. 

(5) Sardes (3.4): algumas pessoas puras e dignas. 

(6) Filadélfia (3.8): obras; pouca força, fidelidade. 

(7) Laodiceia: não tem elogios. 

ii) Síntese: boa conduta (amor, boas obras, fidelidade), paciência/perseverança, pureza doutrinária. 

c) Reprovações às igrejas (eu conheço) 

i) Reprovações:  

(1) Éfeso (2.4): abandono do primeiro amor. 

(2) Esmirna: não tem reprovações; 

(3) Pérgamo (2.14-15): tolera doutrina de Balaão (prostituição) e dos nicolaítas. 

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

(5) Sardes (3.1): obras mortas 

(6) Filadélfia: não tem reprovações; 

(7) Laodiceia (3.15-17): obras mornas; discernimento errado — pensa que é “rico”, mas é pobre, cego, nu. 

ii) Síntese: amor negligente, arrogância, mornidão espiritual, obras mortas, tolerância de falsas doutrinas.  

d) Exortações às igrejas: ameaças e bênçãos  

i) Exortações:  

(1) Éfeso (2.5): lembrar, arrepender, pratica as obras de amor; ameaça: “tirarei do seu lugar o teu castiçal”.  

(2) Esmirna (2.10): não temer a perseguição; bênção: “Sê fiel até à morte e te darei a coroa da vida.” 

(3) Pérgamo (2.16): arrepender-se; ameaça: “contra eles batalharei com a espada da minha boca”. 

(4) Tiatira (2.24-25): proteção dos fiéis; reter o que tem até o fim (vinda); pôr ‘Jezabel’ de cama e seus 

seguidores; os filhos de Jezabel serão feridos — juízo de Deus; bênção: os demais serão protegidos. 

(5) Sardes (3.2-4): lembrar, guardar, arrepender; ameaça: “virei sobre ti como um ladrão”. 

(6) Filadélfia (3.9-11): perseverança; aproveitar as oportunidades; bênção: vitórias nos conflitos com judeus 

(sinagoga de Satanás); segurança e proteção na tribulação. 

(7) Laodiceia (3.18-20): comprar ouro provado no fogo (rico/pobre), roupas brancas (nudez); ungir com 

colírio (cego); “seja zeloso e arrependa-se”, ameaça: “vomitá-lo-ei da minha boca”; bênção: amor (ceia). 

ii) Síntese:  

(1) Exortações: arrepender, comprar colírio (discernimento), confirmar o que tem, guardar/reter, lembrar, não 

ter medo, praticar as primeiras obras, ser fiel, ser vigilante, ser zeloso. 

(2) Ameaças: doenças/morte, dormência espiritual, julgamento, rejeição (vomitar), remoção.  

(3) Bênçãos: disciplina, disposição, fidelidade/vida, honra pública, porta aberta, proteção, vinda breve.  

e) Promessas às igrejas e chamada 

i) Promessas: 

(1) Éfeso (2.7): “... dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus”. 

(2) Esmirna (2.11): “...não receberá o dano da segunda morte.” 

(3) Pérgamo (2.17): maná escondido, uma pedra branca, novo nome escrito. 

(4) Tiatira (2.26-29): poder sobre as nações, estrela da manhã. 

(5) Sardes (3.5-6): vestes brancas, nome no livro da vida; honra diante do Pai. 

(6) Filadélfia (3.12-13): coluna no templo de Deus; nome de Deus e de Cristo e da cidade; 

(7) Laodiceia (3.21-22): assentar-se no trono. 

ii) Síntese: vida (árvore da vida no paraíso, livramento da segunda morte/ressureição, maná escondido), 

coluna no templo de Deus, honra diante de Deus, nome novo (livro da vida, nome de Deus, de Cristo e da 

cidade), poder sobre as nações (sentar-se no trono, estrela da manhã), justiça (vestes brancas). 

f) Chamada às igrejas  

i) Chamadas: “quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas” 

(1) Éfeso, Esmirna e Pérgamo: a chamada à escuta do Espírito vem antes da promessa aos vencedores. 

(2) Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia: o chamado vem após a promessa aos vencedores. 

ii) Chamada universal: esse fecho da carta é aberto a todas as igrejas (no plural). 

iii) Vencedores: implica a existência de uma igreja (vencedores) dentro da igreja (não vencedores?).  
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