
Capítulo 2 – carta às Igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira









Ilha de Patmos
Patmos - pequena ilha do 
Mar Egeu a cerca de 90 
km no sentido sudoeste de 
Éfeso com 15 km de 
extensão e 10 km de leste 
a oeste. Funcionava como 
uma colônia penal.



7 Igrejas
Sete sempre significa 
plenitude ou perfeição. 
Havia mais de sete igrejas 
cristãs na província 
romana da Ásia, mas a 
mensagem para essas 7 
representam a totalidade 
da igreja de Cristo. 



Histórico e Contexto

Cartas literais enviadas originalmente aos 
cristãos que habitavam a Ásia Menor. Igrejas 
ficavam em cidades prósperas e importantes, 
inclusive para o Império Romano. 
 
Foram originalmente reunidas todas em um 
documento apenas e não separadamente. 



Histórico e Contexto

Havia mais de 7 igrejas cristãs na Ásia. É 
possível imaginar, portanto, que seja algo 
simbólico.  
 
Entende-se que estas 7 cartas representam 
uma mensagem que se encaixava a toda 
comunidade cristã. 
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“Escreve as coisas que tens visto, e as que são, 
e as que depois destas hão de acontecer; ”

Apocalipse 1.19 



Introdução 

• Antes de manifestar o julgamento do mundo, 
Jesus revelou a João o julgamento da sua Igreja 
(1 Pe 4.17).

“Porque já é tempo que comece o julgamento 
pela casa de Deus; e, se primeiro começa por 

nós, qual será o fim daqueles que são 
desobedientes ao evangelho de Deus?”



Cristo entre os 7 castiçais
Os sete castiçais representam a totalidade da 
Igreja na terra. Jesus está no meio da sua 
Igreja, não fora dela. Somos salvos unicamente 
por Cristo Jesus, mas nenhum salvo fica fora do 
corpo de Cristo que é a Sua Igreja, sua noiva. 
Aqui Jesus elogia e critica os erros da sua Igreja 
se apresentando como a solução para os seus 
problemas. 



Lições de Jesus para a sua Igreja
1 dentro da mesma igreja ou comunidade há fiéis e infiéis
2 a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser
3 Cristo anda no meio da Igreja para lhe oferecer-lhe a 
oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo
4 Cristo faz gloriosas promessas aos vitoriosos aos fiéis 



Éfeso - Ἔφεσος



Apocalipse 2 – Versos 1 a 2
Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz 
aquele que tem na sua destra as sete 
estrelas, que anda no meio dos sete castiçais 
de ouro:
Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a 
tua paciência, e que não podes sofrer os 
maus; e puseste à prova os que dizem ser 
apóstolos, e o não são, e tu os achaste 
mentirosos.



Apocalipse 2 – Versos 3 a 5
E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo 
meu nome, e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu 
primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, 
e pratica as primeiras obras; quando não, 
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu 
castiçal, se não te arrependeres.



Apocalipse 2 – Versos 6 a 7

Tens, porém, isto: que odeias as obras 
dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito 
diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a 
comer da árvore da vida, que está no 
meio do paraíso de Deus.



Éfeso - Ἔφεσος
• Maior, mais rica e mais importante 

cidade da região
• População: ~250.000 habitantes
•  Maior porto que dava acesso à 

província
• Tinha um teatro para 24.000 pessoas
• Era o centro do culto a Diana (At 

19:15)
• Paulo visitou a cidade na 2ª viagem 

missionária por volta de 52 d.C e na 
3ª viagem ficou 3 anos nessa cidade;



Éfeso - anjo da igreja 

ἄγγελος  angelos,  significa anjo, mensageiro.

No contexto das 7 Igrejas da Ásia representa o líder 
espiritual daquela determinada igreja, independente 
do título que lhe seja atribuído: pastor, presbítero, 
ancião, bispo, etc. 



1º Elogio - igreja fiel na doutrina 

A igreja de Éfeso perseverava na doutrina dos apóstolo 
e combateu as heresias. 

A expressão puseste à prova (Ap 2.2) também pode ser 
traduzida como reprovaste os falsos apóstolos, os 
falsos ensinadores, principalmente os nicolaítas. 



Éfeso - nicolaítas 
Alusão aos nicolaítas tem fundo literal. Tratava-se de uma seita 
gnóstica supostamente atribuída a um dos sete diáconos, 
Nicolau de Antioquia, que apostatou da fé. Nicolau é uma 
palavra grega que significa “o que conquista um povo”. Eles 
pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem 
proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor 
do mundo. Incentivaram o povo a comer alimentos sacrificados 
aos ídolos. Ensinavam que o sexo antes e fora do casamento 
não eram pecado, ou seja, estimulavam a imoralidade. 



errado certo O que as pessoas precisamo que as pessoas querem

Verdade1 Buscar a experiência

Pensar2 Sentir

Doutrina, ensinamento3 Novidades

Estudar a Palavra de Deus4 Testemunhos 
eletrizantes

Comunhão com Deus, o Deus das Bênçãos5 Bênçãos de Deus

Paradoxos



2º Elogio - igreja envolvida com a obra 

1. Os crentes desta igreja eram engajados não 
meramente espectadores;

2. Eles se envolviam, não era apenas um auditório;



3º Elogio - perseverante nas tribulações

1. Eles eram perseguidos por serem cristãos;
2. Eram perseguidos por não praticarem o culto ao 

imperador;
3. Eram perseguidos por não participarem do culto de 

Diana;



Éfeso - síntese

QUESTÃO CENTRAL: Igreja pura, mas seu combate 
às heresias a tornou insensível e perdeu o primeiro 
amor. 
 
Conselho: Arrepender-se e voltar às primeiras obras 
 
Promessa: Comer da árvore da vida



Esmirna - Σμύρνη



Apocalipse 2 – Versos 8 a 9

E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o 
primeiro e o último, que foi morto, e reviveu:
Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza 
(mas tu és rico), e a blasfêmia dos que se dizem 
judeus, e não o são, mas são a sinagoga de 
Satanás.



Apocalipse 2 – Versos 10 a 11
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis 
que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para 
que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez 
dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas: O que vencer não receberá o dano da 
segunda morte.



Esmirna - Σμύρνη
• O nome Esmirna é derivado de 

“mirra”, uma erva amarga e combina 
com a situação da igreja perseguida;

• Esmirna era a cidade mais bela da 
Ásia Menor, rivalizava com Éfeso. 

• Cidade comercial onde ficava o 
principal porto da Ásia Menor. 

• Única cidade sobrevivente, hoje se 
chama Izmir na Turquia e tem 
~255.000 habitantes;

• No monte Pagos havia templos para 
as principais divindades: Cibele, 
Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio;



Esmirna - Σμύρνη

• Esmirna morreu e ressuscitou: 
fundada em 1.000 a.C como colônia 
grega foi destruída completamente  
pelos lídios em 600 a.C mas 
ressurgiu em 200 a.C quando 
Lisímaco a reconstruiu e a tornou a 
mais bela da Ásia Menor. 

• Jesus se apresentou a esta Igreja 
como aquele que estivera morto mas 
agora estava vivo, uma linguagem 
que eles todos entendiam.  



Esmirna - contrastes
• Igreja pobre numa cidade muito rica;
• Igreja que enfrenta a morte numa 

cidade que havia morrido e 
ressuscitado;

• Igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a 
Roma;

• Igreja vitoriosa na cidade dos jogos 
atléticos

– Os jogadores lutavam por uma coroa 
de louros, Jesus promete a coroa da 
vida;

• Igreja sofredora, perseguida, pobre, 
caluniada, aprisionada, enfrentando a 
própria morte, mas fiel e só recebeu 
elogios de Jesus. 



Tribulação
A palavra tribulação passa a ideia de um aperto, um 
sufocamento, um esmagamento. 

Os crentes eram forçados a prestar culto ao imperador. 
Por se recusarem 1.200 deles foram mortos sendo 
precipitados do monte Pagos numa única ocasião, na 
segunda foram mais 800 crentes. 



Policarpo - bispo de Esmirna

A morte de Policarpo acontece 
50 anos depois da carta à igreja 
de Esmirna. 



Sinagoga de Satanás

Havia uma forte comunidade judaica em Esmirna que 
estava espalhando mentiras e influenciando os romanos 
a prenderem os crentes. Por isso, João usa a expressão 
“sinagoga de Satanás” para descrever aqueles que 
usavam as mentiras do diabo (acusador) contra a Igreja 
de Deus. 



Esmirna - síntese

QUESTÃO CENTRAL: Igreja perseguida
 
Conselho: Não temer as coisas que iria sofrer
 
Promessa: Não passará pela segunda morte (morte 
eterna



Pérgamo | 
Πέργαμος



Apocalipse 2 – Versos 12 a 13
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto 
diz aquele que tem a espada aguda de dois fios:
Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde 
está o trono de Satanás; e reténs o meu nome, e não 
negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha 
fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde 
Satanás habita.



Apocalipse 2 – Versos 14 a 15
Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque 
tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual 
ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos 
filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios 
da idolatria, e fornicassem.

Assim tens também os que seguem a doutrina dos 
nicolaítas, o que eu odeio.



Apocalipse 2 – Versos 16 a 17
Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, 
e contra eles batalharei com a espada da minha 
boca.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas: Ao que vencer darei eu a comer do maná 
escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na 
pedra um novo nome escrito, o qual ninguém 
conhece senão aquele que o recebe.



Pérgamo | Πέργαμος
❏ O nome Pérgamo significa casado. A 

igreja está comprometida com Cristo;
❏ Historicamente era a cidade mais 

famosa. 
❏ Começou a se destacar depois da 

morte de Alexandre o Grande em 333 
a.C

❏ Foi capital da Ásia por 400 anos;
❏ Foi importante centro cultural, nesse 

aspecto superou Éfeso e Esmirna, 
tinha uma biblioteca com 200.000 
pergaminhos sendo a segunda maior 
biblioteca do mundo, perdendo 
apenas para Alexandria no Egito. 



Pergaminho
O pergaminho foi inventado em Pérgamo por causa de 
uma briga política. O material mais utilizado para a 
escrita era o papiro que era produzido no Egito. No 
século III a.C, Eumenes, rei de Pérgamo resolveu 
transformar a biblioteca de Pérgamo na melhor do 
mundo. Convenceu Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário 
de Alexandria (Egito), a vir para Pérgamo. Ptolomeu, rei 
do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro (papel) 
para Pérgamo. Então a população de Pérgamo, inventou 
o pergaminho com couro alisado, que depois veio 
superar o papiro. 



Pérgamo - centro religioso

• Havia em Pérgamo um grande panteão;
• O Templo a Zeus foi uma das 7 maravilhas do mundo 

antigo;
• Culto a Esculápio ou Asclépio - deus serpente, deus 

da cura, também chamado de “deus salvador”. 
Pessoas do mundo todo iam a Pérgamo em busca da 
cura. Até hoje, o símbolo da área de saúde é a 
serpente enrolada num bastão. 



Apocalipse 2 - Pérgamo
Pérgamo se destacou, em 29 a.C., por ser o 
local do primeiro culto a um imperador vivo. 
Templo construído para deusa Roma e 
imperador Augusto. 
 
Pérgamo era um centro de adoração ao 
imperador. Por isso, tinha muitos templos 
pagãos.



Trono de Satanás

• Uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de 
César (imperador) e queimar incenso dizendo “César 
é o Senhor (κύριος | kyrios)”, depois podiam ter 
qualquer religião. Todavia, os cristão só reconheciam 
a Jesus Cristo como Senhor, por isso, eram 
considerados insubordinados e uma ameaça ao 
Estado. 

• Todo esse sistema religioso que imperava na cidade, 
não somente o culto ao imperador representava o 
trono de Satanás.



Antipas - mártir de Pérgamo

De acordo com Tertuliano, 
Antipas era o pastor de 
Pérgamo e foi colocado dentro 
de um boi de bronze e levado 
ao fogo até ficar vermelho com 
o calor, matando Antipas 
sufocado e queimado. 



Perseguição X Sedução
Como a igreja permanecia fiel a Deus mesmo diante 
das duras perseguições, o diabo mudou a estratégia. 
Passou a usar a arma da sedução. Alguns dentro da 
igreja passaram a negociar a verdade, sendo seduzidos 
pelas doutrinas de Balaão e doutrina dos nicolaítas. 
O problema foi o tolerar essas doutrinas, o silêncio dos 
inocentes, dos fiéis. Parece que os fiéis queriam 
submergir as diferenças doutrinárias e pecados no 
oceano do amor fraternal. O que era odiado em Éfeso 
era tolerado em Pérgamo.



Recomendação - Arrependa-te

A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o 
pecado. Embora o juízo recaia somente sobre os 
pecadores, sobre os réus. Toda a igreja foi repreendida pela 
sua atitude passiva de tolerância com o pecado. 



Recompensa aos fiéis - Pedra branca
Três circunstância se recebia pedra branca:
1. Tribunais: o juiz tinha pedras brancas e pretas;

– Branca: absolvido, perdoado;
– Preta   : condenado;

2. Jogos públicos: os vencedores recebiam pedras 
brancas com seus nomes tendo o direito de 
“aposentadoria vitalícia do governo”

3. Passe livre: direito de ir e vir.



    Tiatira | Θυάτειρ



Apocalipse 2 – Versos 18 a 19
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho 
de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e 
os pés semelhantes ao latão reluzente:

Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu 
serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas 
últimas obras são mais do que as primeiras.



Apocalipse 2 – Versos 20 a 21
Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que 
deixas [toleras] Jezabel, mulher que se diz profetisa, 
ensinar e enganar os meus servos, para que 
forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria.

E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua 
fornicação; e não se arrependeu.



Apocalipse 2 – Versos 22 a 23

Eis que a porei numa cama, e sobre os que 
adulteram com ela virá grande tribulação, se não se 
arrependerem das suas obras.

E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas 
saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os 
corações. E darei a cada um de vós segundo as 
vossas obras.



Apocalipse 2 – Versos 24 a 25

Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão 
em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e 
não conheceram, como dizem, as profundezas de 
Satanás, que outra carga vos não porei.

Mas o que tendes, retende-o até que eu venha.



Apocalipse 2 – Versos 26 a 29
E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas 
obras, eu lhe darei poder sobre as nações,

E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas 
como vasos de oleiro; como também recebi de meu 
Pai.

E dar-lhe-ei a estrela da manhã.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas.



Tiatira | Θυάτειρ
❏ Seu nome significa “quem sacrifica 

sempre”;
❏ A carta mais extensa foi enviada a 

Tiatira;
❏ Cidade menos importante de todas as 

sete, todavia estava na rota do 
comércio entre Europa e Ásia, sua 
importância era a localização 
geográfica;

❏ Era a sede de vários grêmios do 
comércio (lã, couro, linho, bronze, 
tintureiros, alfaiates, vendedores de 
púrpura, etc). Esses grêmios tinham 
algumas finalidades de proteção mútua, 
benefício social e recreativo.



Sedução dentro da Igreja
Não há relatos de grande perseguição em Tiatira, o 
problema estava dentro da igreja. Para ser um comerciante 
precisava fazer parte dos grêmios que tinham uma 
divindade. Nas reuniões dos grêmios havia banquetes 
sacrificados aos ídolos e muita prostituição. Jezabel 
começou a ensinar que não tinha problemas fazer parte 
desses grêmios e dessas práticas em nome da prosperidade 
financeira. 
Qualquer um que olhasse a igreja do lado de fora veria uma 
igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas e 
próspera financeiramente. 



Jesus conhece profundamente

Jesus se apresenta como aquele que conhece 
profundamente a sua igreja, aquele que tem olhos como 
chama de fogo. Ele conhece as obras (2:19) e também as 
intenções (2:23). 



Jesus distingue as pessoas na igreja

1. Fiéis, remanescentes (Ap 2:24);
2. Os tolerantes (Ap 2:20);
3. Os pecadores conscientes (Ap 2:20-22);



Jesus reconhece o trabalho e amor

1. A igreja de Tiatira era uma trabalhadora, tinha uma 
agenda cheia e tinha muito amor. O que faltava em 
Éfeso tinha de sobra em Tiatira. 

2. Suas últimas obras eram maiores que as primeiras. 



Igreja tolerante com o pecado

Enquanto em Éfeso não podia suportar os homens maus e 
os falsos ensinos. Tiatira tolerava uma falsa profetisa, 
chamada Jezabel, seus ensinos e suas práticas 
pecaminosas. 
O nome Jezabel significa puro, mas sua vida e conduta 
negavam o seu nome, era totalmente o oposto. 
A igreja abriu as portas para essa mulher. Ela subia ao 
púlpito da igreja, exercia a docência e induzia os crentes ao 
pecado. 



Jesus dá oportunidades 

★ Antes de trazer o juízo, Jesus oferece a oportunidade de 
arrependimento;

★ Os que rejeitam o arrependimento serão condenados;
★ Os que permaneceram fiéis serão recompensados;





ÉFESO
Igreja Ortodoxa, 

porém, Indiferente  
Conheço as tuas 

obras, labor e 
perseverança

Aquele que 
conserva na mão 

direita as 7 
estrelas

Dar-lhe-ei que se 
alimente da árvore 

da vida

ESMIRNA
Igreja  Sofredora – 

sem censura
Conheço a tua 

tribulação e 
pobreza

O primeiro e o 
último, que esteve 

morto e reviveu

De modo nenhum 
sofrerá o dano da 

segunda morte

PÉRGAMO
Igreja Tolerante, 

herética, porém fiel 
até o martírio

Conheço o lugar 
em que habitas, 

onde está o trono 
de Satanás

Aquele que tem a 
espada afiada de 

dois gumes

Ao vencedor, 
dar-lhe-ei do 

maná escondido

TIATIRA
Igreja Transigente, 
tolerava Jezabel, 
tendo crescente 

zelo

Conheço as tuas 
obras, amor, fé, 

serviço e 
perseverança

Jesus, que tem os 
olhos como 

chama de fogo e 
os pés 

semelhantes a 
latão reluzente

Ao vencedor, 
dar-lhe-ei ainda a 
estrela da manhã
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