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LIÇÃO 29 – APOCALIPSE: ECLESIOLOGIA (2/6) 

1) INTRODUÇÃO 

a) Revisão: na Lição 28, iniciamos o estudo da eclesiologia do Apocalipse, nas cartas às sete igrejas. 

b) Objetivo: analisar as principais reprovações de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor. 

c) Reprovação de Jesus às igrejas: doutrinas e obras 
 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia 

tema 
sem amor — doutrina de 

Balaão/Nicolau  

doutrina de 

Jezabel 

obras mortas  — mornidão  

(4) Reprovação: 2.4 - não há - 2.14-15 (2.6) 2.20-23 3.1c - não há - 3.15-17 

2) ECLESIOLOGIA: DOUTRINAS FALSAS 

a) Doutrina de Balaão: 

i) Fontes do AT:  

(1) Balaão: ref. ao profeta contratado por Balaque, rei dos moabitas, para derrotar Israel (Nm 22–24; 31.8, 

16; Dt 23.5-6; Js 13.22; 24.9-10; Ne 13.2); “Povo meu, lembra-te do que maquinou Balaque” (Mq 6.5). 

ii) Fontes apócrifas: 

(1) Fílon de Alexandria menciona Balão como a “personificação do povo tolo” (Vida de Moisés).  

(2) Josefo informa como Balaão agiu para induzir os israelitas a erro: “Mas se quereis triunfar sobre eles por 

algum tempo, dar-vos-ei o meio para tanto. Mandai ao seu acampamento as mais belas de vossas filhas, bem 

adornadas, e ordenai-lhes que de nada se esqueçam para suscitar amor aos mais jovens e aos mais corajosos 

dentre eles. Dizei-Ihes que quando os virem ardendo de paixão por elas finjam querer retirar-se e quando 

rogarem que fiquem respondam que não é possível, a menos que eles prometam solenemente renunciar às 

leis de seu país e o culto ao seu Deus para adorar os deuses dos midianitas e dos moabitas. É o único meio 

que tendes para fazer com que Deus se encha de cólera contra eles” (Ant. dos Judeus, 166).i  

(3) Talmude: “Portanto, a maldição de Aías é melhor do que a bênção de Balaão” (Bavli, Sanhedrin 106a). 

(4) Pirke Aboth 5.19: contrasta os discípulos de Abraão com os do “malvado Balaão”: “Aqueles que têm um 

olho bom, um espírito humilde e alma submissa estão entre os discípulos de nosso Patriarca Abraão. Aqueles 

que têm um olho perverso, espírito arrogante e uma alma cobiçosa estão entre os discípulos do malvado 

Balaão. Quão diferentes são os discípulos de nosso Patriarca Abraão dos discípulos do perverso Balaão?” 

iii) Fontes do NT: 

(1) Balaão: contra falsos mestres em “caminho de Balaão” (2 Pe 2.15); “erro de Balaão” (Jd 1.11);  

(2) “doutrina de Balaão” (ap 2.14): “ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para 

comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição”; c/c relatos do concílio de Jerusalém (At 

15.20,29) e com descrição dos ímpios (Ap 9.20-21; 21.8; 22.15).  

(3) Cilada (gr. skandalon), pedra de tropeço;  

(a) Parábola do joio: os anjos recolherão todos os “escândalos e os que praticam a iniquidade” (Mt 13.41);  

(b) Pedro foi “pedra de tropeço” para Jesus porque cogitava das coisas dos homens (Mt 16.23);  

(c) escândalos são inevitáveis, mas serão julgados (Mt 18.7);  

(d) Paulo exorta os cristãos de Roma a não colocarem pedra de tropeço aos irmãos (Rm 14.13);  

(e) Paulo recomenda afastar-se daqueles que provocam “divisões e escândalos” (Rm 16.17). 

iv) Interpretação: Balaão é símbolo proverbial do falso profeta/mestre; a condenação de ‘comer coisas 

sacrificadas a ídolos’ e da ‘prostituição’ deve ser entendida em sentido literal (culto do imperador com 

comidas e orgias) e sem sentido figurado; a intenção dos ‘falsos mestres’ deve ter sido poupar os cristãos das 

privações econômicas. 

b) Doutrina de Jezabel: 

i) Fontes do AT:  

(1) Jezabel: esposa fenícia de Acabe, que perseguiu Elias e outros profetas de Yavé e instituiu o culto a Baal 

em Israel, que incluía orgias sexuais (1Rs 16.31-32; 18; 19.1-2; 21.5-25; 2Rs 9).   

(2) Prostituição e idolatria: prostituição como metáfora para idolatria ocorre em Is 57.3,8; Os 2.2-13. ii 

ii) Fontes do NT:  

(1) Jezabel seduz os “meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos” (Ap 

2.20); os reis da terra se prostituíram com a Babilônia (17.2, 4; 18.3, 9; 19.2).  

(2) Jezabel: a ref. a “seus filhos” indica grupo de falsos mestres (c/c2Jo1); ‘paternidade’ espiritual. 
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iii) Fontes mitológicas: pelo menos três divindades podem estar envolvidas na imoralidade sexual e suas 

festas anuais — Dionísio (primavera), Dionísia (março) e Afrodite (maio). ii 

iv) Interpretação:  

(1) Jezabel mencionada em sentido figurado para retratar a atuação semelhante ao da rainha pagã do AT; a 

tolerância desse ensino é chamado de ‘adultério’ (2.22), em relação à união com Cristo; critica a 

autodeclaração como “profetisa” (2.20); a punição desses mestres indica a ação de Jesus como aquele que 

anda entre os candeeiros (isto é, entre as igrejas) e as julga (olhos de fogo e espada afiada). 

(2) v. ‘seduzir’: gr. planao (extraviar); usado para Jezabel (2.20), diabo (12.9; 20.3,8,10), falso profeta (13.14; 

19.20), Babilônia (18.23); c/c “espírito do erro [planê]” (1Jo 4.6); “erro [planê] de Balaão Jd 11); 2Pe 2.18. 

(3) Profeta/profetiza: profetas da igreja primitiva (Ef 4.11; 1Co 12.28); Jesus alertou seus discípulos contra 

engano (gr. planao) de falsos profetas (Mc 13.5,6, 22; Mt 24.4-5, 11,24).  

(4) Os falsos mestres/profetas agem nas igrejas como a segunda besta (falso profeta) age no mundo. 

(5) Disciplina: os falsos profetas tiveram tempo para se arrepender, mas não o fizeram.  

c) Doutrina dos nicolaítas: 

i) Nicolau: nome ocorre apenas na eleição dos diáconos em Atos 6;  

ii) Nicolaítas: doutrina é mencionada apenas em Ap 2.6,15. 

(1) Irineu diz “eles levam vidas de indulgências ilimitadas”. Hipólito de Roma diz que se refere ao Nicolau 

(At 6.1). Segundo Vitorino de Pettau, eles comiam oferendas nas festas de ídolos. Beda e Tomás de Aquino 

o ligam à poligamia masculina e feminina. 

iii) Interpretação: a doutrina dos nicolaítas pode ser a mesma de Balaão (“da mesma forma sustentam da 

doutrina dos nicolaítas”; 2.15); compare gr. nika laon (‘aquele que vence o povo’) com heb. rabínico bil’am 

(‘aquele que destrói o povo’, cf. Sanhedrim 105a). iii iv 

d) Sinagoga de Satanás (2.9 [Ésmirna]; 3.9 [Filadélfia]):  

i) o conflito com judeus perdurou no séc. II, como consta na Carta de Inácio a Filadélfia 6.1: “Se, no entanto, 

alguém vier com interpretações judaizantes, não lhe deis ouvido”. 

ii) Martírio de Policarpo: os judeus denunciaram Policarpo às autoridades a ajudaram a buscar lenha mesmo 

em dia de sábado para sua execução na fogueira. ii  

e) Trono de Satanás (2.13a):  

i) Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a edificar um templo para adoração de Augusto; além disso, havia 

muitos templos a deuses nesta cidade, incluindo um trono-altar a Zeus. iii  

ii) Trono: a palavra aparece 47 vezes no Apocalipse, três vezes ref. a trono de Satanás (2.13; 13.2; 16.10). 

iii) Habitação: tanto a igreja “habita” como Satanás também “habita” a cidade. 

f) Profundezas de Satanás (2.24 [Tiatira]): juntamente com os falsos mestres, prov. ref. ao gnosticismo. ii  

3) ECLESIOLOGIA: DOUTRINA CORRETA 

a) Doutrina pura (2.2-3, 6 [Éfeso]):  

i) Paulo: alertava contra os falsos mestres (At 20.28-32; cf. 1Tm 1.3-11; 4.1-8; 6.2-7, 20-21; 2Tm 3.1-17), 

falsos apóstolos (2Co 11.13-15); problema recorrente na Ásia Menor (Ef 4.14, Cl, 1Jo 4.1-3). ii  

ii) Apóstolos falsos (2.2): havia apóstolos do círculo mais amplo que circulavam entre as igrejas; em Éfeso, 

eles foram rejeitados e considerados falsos (2.2,6), mas em outras igrejas eles estavam causando confusão. 

iii) História: o problema dos falsos mestres era conhecido das igrejas do primeiro século. Segundo Inácio, a 

igreja de Éfeso se arrependeu e superou seus erros (Inácio aos Efésios 7.1;9.1). 

b) Amor/ódio (2.6 [Éfeso]): 

i) Testemunhos do AT/NT:  

(1) Deus odeia o mal “odeia a iniquidade” (Sl 45.7); “a sétima ele abomina” (Pv 6.16-19; Jr 44.2-6; Zc 8.17) 

e as malvados “aborreces a todos que praticam a iniquidade” (Sl 5.5; Os 9.15; Am 6.8). 

(2) Ensino: normalmente os cristãos são odiados e devem amar até seus inimigos (Mt 5.43-47; cf. Rm 8.35; 

12.14; ICo 4.12 e a fazer “o bem aos que [nos] odeiam” (Lc 6.27,35; cf. Rm 12.19,20). ii 

(3) Jesus: “Amaste a justiça e odiaste a iniquidade” (Hb 1.9).   

ii) Interpretação: usa verbos fortes — “não suporta” os falsos mestres e “odeia” (gr. miseo) suas obras; a 

relação amor/ódio não é estranha, pois impõe opção radical: amar a Deus e odiar o mal. 

c) Conservar /não negar (2.13b):  

i) Como elogio em Ap 2.13b; como exortação em Ap 2.25; 3.11.  

ii) a dupla ‘conservar’/‘não negar’ ocorre em “guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome” (3.8). 

4) ECLESIOLOGIA: APLICAÇÃO AO CASO ATUAL  
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