
Capítulo 3 – carta às Igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodicéia



Sardes | Σάρδεις



Apocalipse 3 – Versos 1 a 2
E ao anjo da igreja que está em Sardes 
escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos 
de Deus, e as sete estrelas: Conheço as tuas 
obras, que tens nome de que vives, e estás 
morto.

Sê vigilante, e confirma os restantes, que 
estavam para morrer; porque não achei as 
tuas obras perfeitas diante de Deus.



Apocalipse 3 – Versos 3 a 5

Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, 
e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, 
virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a 
que hora sobre ti virei.

Mas também tens em Sardes algumas poucas 
pessoas que não contaminaram suas vestes, e 
comigo andarão de branco; porquanto são 
dignas disso.



Apocalipse 3 – Versos 5 a 6
O que vencer será vestido de vestes brancas, e 
de maneira nenhuma riscarei o seu nome do 
livro da vida; e confessarei o seu nome diante 
de meu Pai e diante dos seus anjos.

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



Sardes | Σάρδεις
• Seu nome significa “remanescente”;
• Foi a capital da antiga Lídia (VII a.C)
• Hoje, correspondente ao moderno 

vilarejo turco de Sart (província de 
Manisa);

• Situada no alto de uma colina, com 
muros fortificados, sentia-se 
imbatível;

• Seus habitantes pensavam que 
nunca seriam derrotados. De fato, a 
cidade nunca foi derrotada num 
confronto direto. Eram orgulhosos, 
arrogantes e auto-confiantes;



Sardes | Σάρδεις
• A cidade caiu nas mãos de Ciro, 

rei da Pérsia em 529 a.C que 
aproveitou um momento de 
distração e atacou o único ponto 
vulnerável da muralha, quando os 
soldados estavam dormindo. Em 
218 a.C Antíoco Epifânio fez da 
mesma forma. Isso ocorreu por 
causa da sua autoconfiança e 
falta de vigilância. Por isso, Jesus 
disse a esta Igreja: 
“Seja vigilante… senão virei como 

ladrão de noite” (Ap 3.3)  



Sardes | Σάρδεις

1. A padroeira da cidade era Cibele, deusa a quem 
atribuíam o poder de dar a vida aos mortos, mas a igreja 
nesta cidade estava morrendo. Só Jesus pode dar vida 
à sua igreja. 

2. A Igreja nesta cidade era poderosa, dona de um grande 
nome. Tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha 
performance mas não integridade, tinha obras mas não 
dignidade. Ela substituiu a genuína experiência 
espiritual por algo simulado. 



Sardes | Σάρδεις

1. Sardes precisava de um reavivamento, mas o primeiro 
passo para isso acontecer é necessário reconhecer que:
a. há crentes mortos espiritualmente;
b. há crentes que estão dormindo;

2. Esta carta deve ser vista como um espelho, não como 
conteúdo histórico;



Sardes | Σάρδεις

Verso 1 – Igreja que vivia de aparências. 

“Conheço as tuas obras, que tens nome de que 
vives, e estás morto.



Sardes | Σάρδεις

★ v. 2 suas obras não eram íntegras, promoviam o seu 
próprio nome e não o de Cristo;

★ v. 3 eles precisavam vigiar;
★ v. 4 a causa da morte era o mundanismo, contaminaram 

as suas vestes espirituais, mas havia um remanescente 
fiel;

★ v. 5 o vencedor : 
○ receberá vestes brancas;
○ não terá o nome riscado do livro da vida;
○ terá o nome confessado diante de Deus e de seus anjos;



Resumo:
★ Sardes não recebeu nenhum elogio do Senhor, era uma igreja que estava 

morrendo;
★ A igreja nasceu quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes (At 2) e 

sua vida vem do Espírito Santo (Ap 3.1);
★ Quando o Espírito Santo é entristecido a igreja começa perder vida e poder;
★ Uma coisa é ter o Espírito residente outra é ter o Espírito presidente;
★ Sem santificação ninguém verá o Senhor

○ sem vida com Deus aqui na terra, não haverá vida com Deus no céu - 
sem santidade na terra não haverá glória no céu



Filadélfia | 
Φιλαδέλφεια



Apocalipse 3 – Versos 7 a 8
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: 
Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que 
tem a chave de Davi; o que abre, e ninguém fecha; 
e fecha, e ninguém abre:

Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus 
uma porta aberta, e ninguém a pode fechar; tendo 
pouca força, guardaste a minha palavra, e não 
negaste o meu nome.



Apocalipse 3 – Versos 9 a 10
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, 
aos que se dizem judeus, e não são, mas 
mentem: eis que eu farei que venham, e 
adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu 
te amo.

Como guardaste a palavra da minha paciência, 
também eu te guardarei da hora da tentação 
que há de vir sobre todo o mundo, para tentar 
os que habitam na terra.



Apocalipse 3 – Versos 11 a 13
Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para 
que ninguém tome a tua coroa.

A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu 
Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o 
nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu 
Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu 
Deus, e também o meu novo nome.

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



Filadélfia | Φιλαδέλφεια
• Seu nome significa amor fraternal
• Atual Alaşehir foi fundada em 140 

a.C. por Átalo II, seu nome de família 
era Filadelfo, e por amor a seu irmão 
Eumenes, ele chamou a cidade de 
Filadélfia;

• Ficava na rota principal do correio 
imperial de Roma para o Oriente, 
também chamada de “porta para o 
Oriente”. Jesus disse para essa igreja 
que colocou diante dela uma porta 
aberta 



Filadélfia | Φιλαδέλφεια

A igreja de Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão, 
nenhuma crítica, era uma igreja pobre aos olhos 
humanos mas fiel ao Senhor. A expressão “porta aberta” 
significa que ela aproveitava as oportunidades para 
proclamar o evangelho de Cristo. 



Filadélfia | Φιλαδέλφεια

Verso 7 – Santo pode ser título usado para se referir a 
Deus no AT (Isaías 40:25 / Habacuque 3:3). No NT, 
referência a Jesus (Atos 4:27,30).
Chave de Davi – Referência a Jesus na profecia de 
Eliaquim (Isaías 22:20-22). Cristo tem plena autoridade 
para levar o plano de redenção a pleno êxito. 



Filadélfia

Verso 8 – Porta aberta para pregar o 
evangelho. A cidade foi estruturada desta 
maneira para difundir cultura grega aos 
bárbaros da Ásia. Conceito em I Cor. 16:9 
/ II Cor. 2:12 



Filadélfia

Verso 9 – Referência à sinagoga de Satanás 
(relação com Ap. 2:9 - Esmirna), local onde se 
tramavam conspirações contra cristãos no 
início. 
Igreja em Filadélfia é pura. Este ato de vir e se 
prostrar pode ser a conversão de judeus em 
Filadélfia. Pode ser uma referência aos que se 
opõem ao avanço do ensino bíblico que 
acabam admitindo a realidade da mensagem 
de Deus sem, no entanto, vivê-la. 



Filadélfia

Verso 10 - Na hora da provação, Cristo 
promete estar com o Seu povo (o que 
guarda a palavra). Mas quem sofrerá 
será os que habitam sobre a terra, os 
perdidos (referência a Ap. 6:10 / 8:13). 



Filadélfia
QUESTÃO CENTRAL: Igreja que abrange período pós-Reforma 
Protestante em que há um retorno ao estudo da Bíblia e pregação 
sobre a volta de Jesus.
 
Conselho: Conserva o que tem (coroa = stephanos), a concedida 
para os vitoriosos sobre o pecado. 
 
Promessa: Será coluna de santuário (lugar na presença de Deus). 
Vencedores firmados e selados.
Impressão permanente do nome (caráter) de Deus na vida.
Nova Jerusalém (Gálatas 4:26 / Hebreus 12:22).



Laodicéia | Λαοδίκεια



Apocalipse 3 – Versos 14 a 16

E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o 
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio 
da criação de Deus:

Conheço as tuas obras, que nem és frio nem 
quente; quem dera foras frio ou quente!

Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, 
vomitar-te-ei da minha boca.



Apocalipse 3 – Versos 17 a 19
Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada 
tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e 
miserável, e pobre, e cego, e nu;

Aconselho-te que de mim compres ouro provado no 
fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para 
que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; 
e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.

Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois 
zeloso, e arrepende-te.



Apocalipse 3 – Versos 20 a 22
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a 
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 
com ele cearei, e ele comigo.

Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo 
no meu trono; assim como eu venci, e me assentei 
com meu Pai no seu trono.

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



Laodicéia | Λαοδίκεια

Seu nome significa “direitos do povo”;
Nesta igreja a opinião do povo substitui a 
palavra de Deus;
“Eis que estou à porta e bato” (v.20);
Laodicéia não tinha água potável, recebia 
água de duas cidades vizinhas:
Hierápolis 🡪 águas quentes, termais;
Colossos 🡪 águas frias, refrescantes;
A água era encanada e quando chegava 
a Laodicéia se tornavam mornas, sendo 
imprópria para o uso imediato;











Hierápolis vista de Laodicéia

Termas 
Hierapolis



Laodiceia

Palavra significa um povo julgado.  

Cidade fundada pelo rei selêucida Antíoco II 
Teos em homenagem a sua esposa 
Laodice. Centro comercial próspero. Igreja 
cristã, na época em que o Apocalipse foi 
escrito, existia há cerca de 40 anos. 



Laodiceia

Amém (referência a Isaías 65:16 – Deus da 
verdade, onde esta palavra é, em hebraico, 
amém – alusão a Jesus como a verdade – 
João 14:6). 
Princípio da criação – (original em grego é 
arché) – Referência a Colossenses 1:16- 
Jesus como criador e nunca como criatura. 
Sentido de fonte ou origem. 



Laodiceia

Em Laodiceia, as torrentes de água de 
fontes termais não eram nem muito frias, 
nem muito quentes. Água mineral morna.



Laodiceia

Água que causa náuseas e dá vontade de 
vomitar. Orgulho da prosperidade, da 
riqueza, do acúmulo de estrutura.
Mas espiritualmente a igreja, de forma 
geral, é miserável, pobre, cego e nu. 



Laodiceia

Conselhos específicos:

1. Comprar – trocar a sua autossuficiência pela 
submissão.

2. Ouro refinado – fé que atua pelo amor
referência a I Pedro 1:7

3. Vestiduras brancas – Justiça de Cristo – Gálatas 
3:27

4. Colírio – Antídoto à cegueira espiritual

Verso 20 – Jesus à porta do coração. Permissão é 
nossa. 



Resumo

Sardes -  Igreja que abrange período da Reforma 
Protestante, onde houve uma resistência ou 
protesto a ensinos não bíblicos, mas que não 
perdurou. 



Resumo
Filadélfia - Igreja que abrange período 
pós-Reforma Protestante em que há um retorno 
ao estudo da Bíblia e pregação sobre a volta de 
Jesus.

Laodiceia – Igreja caracterizada por uma 
mornidão espiritual em que a autossuficiência 
acaba impedindo de pregar o evangelho eterno 
da forma como Deus espera. 



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;



O que Cristo aprova?
★ Uma igreja que não tolera o ímpio como parte dela (2.3);
★ Que averigua a vida, doutrina e declarações de seus líderes (2.2);
★ Que persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço e no 

sofrimento por causa de Cristo (2.3,10,13,19,26)
★ Que abomina aquilo que Deus abomina (2.6);
★ Que vence o pecado, Satanás e o mundo (2.7,11,17,26; 3.5,12,21);
★ Que não se conforma com a imoralidade nem com o mundanismo 

na igreja (2.24; 3.4);
★ Que guarda a palavra de Deus (3.8,10).



O que Cristo reprova?

★ Uma igreja que diminui sua devoção pessoal a Deus (2.4);
★ Que se desvia da fé bíblica, que tolera dirigentes, mestres ou leigos 

imorais (2.14,15,20); 
★ Que se torna espiritualmente morta (3.1);
★ Que se torna morna (3.15,16);
★ Que substitui a verdadeira espiritualidade, ou seja, a pureza, e a 

sabedoria espiritual (3.18) por sucesso e recursos materiais (3.17).





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

SARDES
Igreja Morta – 

Nominal
Conheço as tuas obras, 

tens nome de que 
vives...

Aquele que tem os sete 
espíritos de Deus

Vestiduras brancas, e 
não riscarei o seu 

FILADÉLFIA
Igreja Fiel

Igreja avivada, que tinha 
uma porta aberta

Conheço as tuas obras, 
guardastes a minha 

palavra e não negastes 
o meu nome

Aquele que tem a chave 
de Davi, que abre e 

ninguém fecha, e fecha 
e ninguém abre

Ao vencedor, fá-lo-ei 
coluna no santuário do 

meu Deus

LAODICÉIA
Igreja Morna

Mundana
Conheço as tuas obras, 
que nem és frio e nem 

quente

O Amém, a testemunha 
fiel e verdadeira

Dar-lhe-ei sentar-se 
comigo no meu trono
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