


As Cartas do Apocalipse 
 

As cartas para as igrejas do Apocalipse são muito interessantes para nós 

aprendermos sobre dois aspectos relacionados à vida dos cristãos: 

 

1) Um chamado de Deus para o arrependimento 

2) Aprendizado sobre o ambiente em que vivemos 

 

Nesse estudo quero compartilhar com você esses dois aspectos em cada uma das 

sete cartas escritas para as igrejas. 

 

Podemos perceber que as cartas foram destinadas para o líder de cada igreja. Isso 

nos faz compreender o quanto Deus leva a sério o pastoreio e a liderança de seu 

povo. Sabemos que Jesus é o supremo líder e pastor de cada cristão, mas também 

sabemos que o Senhor mesmo chamou pessoas para liderar grupos de cristãos. Os 

líderes precisam ter um coração rendido a Jesus, disponível para seguir a direção e 

a orientação do Espírito, além disso, precisam compreender que foram chamados 

para servir a Igreja e não para serem servidos. Conforme o apóstolo Pedro escreveu 

em sua primeira carta, os presbíteros (pastores) devem cuidar do rebanho de Deus 

por amor e não por obrigação, não por ganância, mas com o desejo de servir. 

 

Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na 

qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de 

Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada: pastoreiem 

o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por 

obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por 

ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos 

que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. 

Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível 

coroa da glória. 1 Pedro 5:1-4 NVI 

 

Ao lermos as cartas para as Igrejas do Apocalipse, vemos o chamado de Deus para 

que os pastores se arrependam e voltem-se para o Senhor. Afinal, quando o líder 

mostra arrependimento e se alinha com a vontade de Deus, ele tem a capacidade de 
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influenciar todo o rebanho. Mas também vemos Deus chamando o povo para se 

arrepender, pois muitos escolhem caminhar pelos caminhos tortuosos das trevas. 

 

Outro aspecto que podemos perceber ao estudar as cartas para as Igrejas do 

Apocalipse, é que a vida para os cristãos nesse mundo nunca foi isenta de 

dificuldades.  Nós encontramos a descrição de ambientes extremamente hostis, de 

perseguição, de dificuldades para a caminhada cristã. Mesmo assim não há 

desculpas para sermos negligentes com o Evangelho, afinal somos encorajados por 

Deus a perseverar até o fim, pois é o próprio Senhor quem nos capacita, nos 

fortalece e nos conduz. 

 

Algo importante que quero falar antes de começarmos o estudo detalhado de cada 

carta, é que existem três aspectos que podemos considerar em relação a essas 

Escrituras: 

 

1) O aspecto histórico, ou seja, as cartas foram escritas para igrejas daquele 

tempo. 

2) O aspecto escatológico, ou seja, as cartas demonstram as características 

predominantes da igreja em cada período de tempo, desde a igreja primitiva 

até a volta de Jesus Cristo. 

3) O aspecto profético, ou seja, as cartas demonstram profeticamente 

características da igreja em todo o mundo e em todas as épocas. 

 

Nesse estudo quero falar com você sobre o aspecto profético das cartas, ou seja, as 

cartas demonstram profeticamente características da igreja em todo o mundo e em 

todas as épocas. O propósito é entendermos o chamado de Deus para o 

arrependimento e as características do ambiente descrito em cada carta, 

trazendo essas verdades para os nossos dias e para a nossa vida. 
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1) Carta para a Igreja de Éfeso 

 

Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que 

tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros 

de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua 

perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à 

prova os que dizem ser apóstolos mas não são, e descobriu que eles eram 

impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do 

meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você 

abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e 

pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a 

você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu 

favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. 

Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor 

darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. 

Apocalipse 2:1-7 NVI 

 

 Chamado ao arrependimento 

 

Erro (pecado): O abandono do primeiro amor. Faz com que as obras sejam 

realizadas por motivações erradas. Fala muito sobre a intenção e motivação do 

coração. Nessa carta fica bem claro que o erro está na liderança, o pastor 

abandonou o primeiro amor. 

 

Consequência caso não se arrependa: O Senhor tira a igreja debaixo daquela 

liderança. 

 

 Ambiente  

 

Os irmãos enfrentavam impostores, homens que se diziam apóstolos, mas não 

eram. Os irmãos não sucumbiram aos falsos ensinos desses impostores, pelo 

contrário, perseveraram e suportaram muitos sofrimentos por causa do nome de 

Jesus Cristo. 
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2) Carta para a Igreja de Esmirna 

 

Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que 

é o Primeiro e o Último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas 

aflições e a sua pobreza; mas você é rico! Conheço a blasfêmia dos que se 

dizem judeus mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha 

medo do que você está prestes a sofrer. O Diabo lançará alguns de vocês 

na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. 

Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem 

ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum 

sofrerá a segunda morte.  Apocalipse 2:8-11 NVI 

 

Essa é uma das igrejas que não tem correção e nem chamado para o 

arrependimento, a outra é a igreja de Filadélfia a qual veremos adiante. Para o 

pastor e os irmãos de Esmirna o Senhor apenas dá uma palavra de ânimo para que 

eles não tivessem medo e para que fossem fiéis até a morte. 

 

 Ambiente 

 

Os irmãos enfrentavam aflições e pobreza. Tinham ao redor deles homens que 

tinham aparência de algo bom (se diziam judeus, mas não eram), na verdade eram 

morada de Satanás. Irmãos que enfrentavam sofrimento, que foram presos, 

perseguidos e muitos foram mortos por causa de Jesus Cristo. 

 

 

3) Carta para a Igreja de Pérgamo 

 

Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele 

que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive—onde está o 

trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não 

renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel 

testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, 

tenho contra você algumas coisas: você tem aí pessoas que se apegam 

aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os 

israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a 
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praticar imoralidade sexual. De igual modo você tem também os que se 

apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se! Se não, virei 

em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. 

Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor 

darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um 

novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. 

Apocalipse 2:12-17 NVI 

 

 Chamado ao arrependimento 

 

Erro (pecado): Pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, induzem o povo de 

Deus a fazer o errado e a praticar a imoralidade. Nessa carta fica claro que o pecado 

é cometido por várias pessoas da igreja e que o erro da liderança (do pastor) é ser 

conivente com o pecado. 

 

Consequência caso não se arrependa: Deus mesmo lutará com essas pessoas 

com a espada de Sua boca. Aqui significa que Deus tratará com essas pessoas por 

meio da Sua Palavra, que é a espada de Deus. 

 

 Ambiente 

 

Esses irmãos viviam numa cidade extremamente hostil, um ambiente espiritual 

terrível, a ponto de Jesus dizer que era um local onde estava o trono de Satanás. 

Mas mesmo assim, esses irmãos não renunciaram à sua fé em Cristo, mesmo 

quando viram um irmão sendo morto por causa do Evangelho, permaneceram firmes 

em sua fé. 

 

 

4) Carta para a Igreja de Tiatira 

 

Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de 

Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze 

reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a 

sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no 

princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela 
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mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos 

à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-

lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela 

não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande 

sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se 

arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. 

Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e 

corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. 

Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela 

e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, 

digo: Não porei outra carga sobre vocês; tão somente apeguem-se com 

firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. “Àquele que vencer e fizer a 

minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as 

governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. 

Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe 

darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito 

diz às igrejas. Apocalipse 2:18-29 NVI 

 

 

 Chamado ao arrependimento 

 

Erro (pecado): Pastor tolera Jezabel (significa falso profeta ou falsa profetisa), que 

tem ensinos que induzem o povo de Deus à imoralidade sexual. 

 

Consequência caso não se arrependa: consequência para Jezabel (falso profeta 

ou falsa profetisa) e seus seguidores. Doença, sofrimento e morte. 

 

 Ambiente 

 

Aqui vemos um ambiente interno corrompido. Irmãos enfrentando a corrupção 

dentro da própria igreja. Imoralidade, idolatria, adoração às obras de Satanás, e 

muitos sendo conivente com tudo isso. Mas alguns se mantiveram íntegros, sem se 

render à falsa doutrina. 
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5) Carta para a Igreja de Sardes 

 

Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 

sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras; você tem fama 

de estar vivo, mas está morto. Esteja atento! Fortaleça o que resta e que estava 

para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. 

Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu; obedeça e arrependa-se. 

Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que 

hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não 

contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são 

dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu 

nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. 

Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:1-6 NVI 

 

 Chamado ao arrependimento 

 

Erro (pecado): Suas obras não são perfeitas diante de Deus, são obras mortas. Por 

isso está escrito que tem fama de estar vivo, mas está morto. Uma liderança que 

vive de aparência (fama de estar vivo), mas o coração está bem longe de Deus (na 

verdade está morto). 

 

Consequência caso não se arrependa: O Senhor virá como um ladrão, ou seja, 

quando menos se espera o Senhor vem para efetuar juízo. 

 

 Ambiente 

 

Aqui vemos mais uma situação de um ambiente interno completamente corrompido. 

Uma liderança que só vive de aparência. A ponto de Jesus dizer: você tem fama de 

estar vivo, mas está morto. Poucos irmãos que viviam nesse ambiente hostil e 

corrupto se mantiveram firmes na fé em Jesus Cristo, a maioria se corrompeu junto 

com o pastoreio e o sistema que os rodeava (Você tem aí em Sardes uns poucos 

que não contaminaram as suas vestes). 
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6) Carta para a Igreja de Filadélfia 

 

Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele 

que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre 

ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as 

suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que 

ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a 

minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles 

que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são 

mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o 

amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à 

perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para 

vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho 

em breve! Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. 

Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais 

sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu 

Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus; e também 

escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o 

Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:7-13 NVI 

 

Essa é a outra igreja que não tem correção e chamado ao arrependimento, apenas 

uma palavra de ânimo para reterem a sua fé e perseverança. 

 

 Ambiente 

 

Podemos ver que era uma igreja com pouca força, rodeada por pessoas arrogantes 

que se diziam ser o que não eram, por isso está escrito “que se dizem judeus, mas 

não são”. Jesus diz que esses prepotentes eram mentirosos e os chama de 

sinagoga de Satanás. Os irmãos dessa igreja enfrentavam a prepotência dos 

orgulhosos, mas mesmo assim não se renderam a eles, pelo contrário, 

permaneceram firmes na Palavra de Deus e no nome de Jesus Cristo, mesmo tendo 

pouca força, talvez fosse uma igreja pequena em termos de número de pessoas, 

mas eram pessoas fiéis. 
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7) Carta para a Igreja de Laodiceia 

 

Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, 

a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço 

as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você 

fosse frio ou quente! Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, 

estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri 

riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, 

digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Dou este conselho: 

Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico; compre 

roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez; e compre 

colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino 

aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou 

à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e 

cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se 

comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com 

meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz 

às igrejas. Apocalipse 3:14-22 NVI 

 

Aqui podemos ver uma igreja totalmente corrompida pelo orgulho e prepotência. 

Irmãos que colocaram sua confiança nos bens que possuíam e não em Cristo Jesus. 

Pastores mornos, que causavam náuseas em Jesus. Homens e mulheres que se 

achavam maravilhosos, que pensavam ser melhores do que os outros por causa do 

que possuíam. É uma igreja morna, que acha que tem tudo, mas não reconhece que 

é miserável, digna de compaixão, pobre, cega, e que está nua. Jesus diz que está a 

ponto de vomitá-la, pois é uma igreja que não reconhece que está longe da 

verdadeira fé em Cristo Jesus. Crentes que se apegaram ao mundo e se tornaram 

amigos do mundo, adoradores de Mamom.  

 

Ao lermos tudo isso, podemos perceber que as situações e o ambiente que rodeiam 

a vida de um cristão não é fácil, como o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos 

Romanos, nós somos entregues todos os dias como ovelhas levadas ao matadouro, 

mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores (Romanos 8:36-37). 

 

O ambiente externo (mundo) e o ambiente interno (comunidade de crentes) 

apresentam obstáculos que tentam suprimir nossa fé em Cristo Jesus. Sofremos 
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perseguições externas e internas, dentro e fora da igreja. Convivemos muito de 

perto com lobos devoradores, que estão disfarçados de pastores, mas na verdade 

são morada de Satanás. O verdadeiro cristão passa por todo tipo de aflição, 

sofrimento, perseguição, mas permanece fiel à Palavra de Deus.  

 

Amados, a igreja de Cristo não é uma denominação específica. A igreja é 

formada por cristãos de todos os lugares do mundo, homens e mulheres que de fato 

creem e vivem o Evangelho. As denominações são comunidades de crentes, em 

cada uma se reúne uma parte da igreja de Cristo. Por isso, um membro de uma 

denominação pode não ser um cristão de verdade, pode ser apenas um 

frequentador daquele local. E um cristão de verdade, não precisa necessariamente 

ser membro de uma denominação, afinal, muitos cristãos se reúnem para louvar a 

Deus e ter comunhão uns com os outros em suas casas, e isso é Bíblico. 

 

Que eu e você aprendamos algumas coisas com as cartas para as igrejas do 

Apocalipse: 

 

1) Os cristãos enfrentam sofrimentos, sejam externos (perseguições do mundo) 

ou internos (da própria “igreja”). 

 

2) Mesmo diante das piores circunstâncias o Senhor é a nossa força, Ele mesmo 

nos capacita para permanecermos fiéis e firmes na verdadeira fé em Cristo 

Jesus. 

 

3) Mesmo quando estamos rodeados por falsos líderes e falsos cristãos, nós 

podemos permanecer firmes no Evangelho por meio do Espírito Santo e da 

Palavra de Deus. 

 

4) Mesmo quando o ambiente externo em que vivemos é extremamente hostil, o 

Senhor nos fortalece para permanecermos firmes em Cristo e Sua Palavra. 

 

5) O Senhor sempre chama seu povo para o arrependimento.  
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6) O Senhor corrige apenas a quem ama, devemos receber a correção de Deus 

com humildade. 

 

7) O não arrependimento traz sérias consequências, tanto para os líderes 

quanto para as ovelhas que não se rendem à correção de Deus. 

 

8) Existe juízo no novo testamento, mas isso não pode gerar medo em nós e sim 

humildade e amor por Jesus, para que sempre nos rendamos ao Senhor. 

 

Que eu e você permaneçamos em submissão a Cristo e Sua Palavra, que nós 

tenhamos a ousadia de avaliarmos nossa vida e entendermos se Deus está nos 

chamando para nos arrependermos de algo, e se precisarmos voltar e nos 

arrepender, que seja agora. Que eu e você mantenhamos nosso coração e nossa 

vida em completa rendição ao Senhor Jesus. Que nós deixemos que Ele mesmo 

alinhe todas as coisas em nossa vida, para que em tudo nós glorifiquemos a Deus. 

 

No amor de Cristo, 

 

Katiany Lins 

Ministério Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse conteúdo tem ministrações em vídeo e você pode assistir em nosso canal do 

YouTube www.youtube.com/c/ministeriovidacwb acessando a playlist “Série: As 

cartas do Apocalipse” 

http://www.youtube.com/c/ministeriovidacwb
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Esse material foi produzido pelo Ministério Vida, com autoria de Katiany Lins. 

Não tem fins lucrativos, por isso é vedada a venda do mesmo. 

É liberado para distribuição e uso de forma gratuita, pedimos apenas que respeitem os créditos, 

mantendo a autoria. 

O Ministério Vida disponibiliza esse material gratuitamente através do site: 

www.ministeriovidacwb.com 
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