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AS SETE IGREJAS

Apocalipse 1, 2 e 3



AS 7 IGREJAS

Éfeso: Igreja sem amor

Esmirna: Igreja perseguida

Pérgamo: Igreja licenciosa

Tiatira: Igreja descuidada

Sardes: Igreja morta

Filadélfia: Igreja exemplar

Laodiceia: Igreja sem noção

Destinatárias do livro de João –
Apocalipse (Ap 1.4 e 11)

O número 7 na Bíblia, em especial 
no Apocalipse, é usado de 
maneira simbólica para indicar 
plenitude e perfeição

As 7 igrejas reúnem características 
da igreja em todas as épocas e 
lugares



Apocalipse 1.9 a 20

A visão do Cristo exaltado

Apocalipse 1.20

Os 7 candelabros são 

as 7 igrejas (Zc 4) –

A igreja como luz do 

Senhor no mundo

Apocalipse 1.20

As 7 estrelas são os 

anjos das 7 igrejas 

– sob autoridade e 

cuidado de Cristo

Apocalipse 1.13

Realeza: túnica 

e faixa de ouro

Apocalipse 1.14

Autoridade: 

brancura e fogo 

(Dn 7.9 e 10.6)

Apocalipse 1.15

Firmeza e poder: metal brilhante 

refinado (Dn 10.6) e voz (Ez 43.2)

Apocalipse 1.16

Justiça: espada 

(Is 11.4 e 49.2)





AS 7 IGREJAS

Padrão das cartas:
 Destinada ao “anjo” da igreja

 Anjo: a palavra significa “mensageiro”

 Interpretado como “pastor / ministro” da igreja

 Estrutura

 Destinatário

 Descrição do Remetente

 Pontos fortes e pontos fracos

 Solução

 Chamado para ouvir

 Desafio ao vencedor



AS 7 IGREJAS: #1 - ÉFESO 

Éfeso
Ap 2.1 a 7

A igreja 

sem amor

A maior cidade da 

costa oeste da Ásia 

Menor, centro de 

comércio marítimo 

e rodoviário. Risco 

de assoreamento 

do porto. 

Adorava a deusa 

Artemis (Diana): 

fertilidade.

Culto aos 

imperadores.

Grande população 

judaica.

1. 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.

2. 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.

3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e 

não tem desfalecido.

4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.

5. 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 seu lugar.

6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como 

eu também as odeio.

7. 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.

Introdução e conclusão

Pontos fortes

Pontos fracos

Solução



AS 7 IGREJAS: #2 - ESMIRNA

Esmirna
Ap 2.8 a 11

A igreja 

perseguida

Cidade cultural, 

possuía uma 

biblioteca, ginásios, 

termas e um estádio. 

Atraiu renomados 

oradores.

Culto aos 

imperadores.

Cultuava a deusa 

Roma.

Grande população 

judaica.

Alguns anos mais 

tarde, a cidade 

martirizou a Policarpo.

8. 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.

9. 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.

10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam 

que 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.

11. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 

O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte.

Introdução e conclusão

Pontos fortes

Pontos fracos

Solução



AS 7 IGREJAS: #3 - PÉRGAMO

Pérgamo
Ap 2.12 a 17

A igreja 

licenciosa

Renomado centro 

cultural e político com 

templos 

impressionantes.

Idolatrava a Zeus, 

Atena, Dionísio e 

Asclépio.

Forte culto aos 

imperadores.

Sincretismo.

12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras 

daquele que tem a espada afiada de dois gumes.

13. 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.

14. 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 praticar imoralidade sexual.

15. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos 

nicolaítas.

16. Portanto, arrependa-se! Se não, virei em breve até você e lutarei 

contra eles com a espada da minha boca.

17. 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.

Introdução e conclusão

Pontos fortes

Pontos fracos

Solução



AS 7 IGREJAS: #4 - TIATIRA

Tiatira
Ap 2.18 a 

29

A igreja 

descuidada

Centro comercial, é 

a cidade menos 

conhecida das 7.

Adorava a Apolo, 

filho de Zeus. 

Relevância das 

associações de 

profissionais 

(artesãos, 

mercadores, etc), 

cada uma com sua 

divindade e rituais 

sociais.

18. 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.

19. 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.

20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. 

Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos 

sacrificados aos ídolos.

21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se 

arrepender.

22. 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.

23. 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.

24. 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;

25. tão-somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha.

26. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações.

27. "Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro"

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

estrela da manhã.

29. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.

Introdução e conclusão

Pontos fortes

Pontos fracos

Solução



AS 7 IGREJAS: #5 - SARDES

Sardes
Ap 3.1 a 6

A igreja 

morta

Cidade com muitas 

riquezas minerais 

(ouro) e 

entrocamento para 

outras cidades da 

Ásia Menor.

Antiga glória 

militar.

Defesa privilegiada.

Mas foi conquistada 

por descuidos na 

vigilância (Ciro em 

546 a.C. e Antíoco 

III em 214 a.C.)

1. 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.

2. Esteja atento! Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois 

não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus.

3. 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.

4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram 

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

dignos.

5. 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.

6. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.

Introdução e conclusão

Pontos fortes

Pontos fracos

Solução



AS 7 IGREJAS: #6 – FILADÉLFIA

Filadélfia
Ap 3.7 a 13

A igreja 

exemplar

Importante cidade 

comercial. O 

nome significa 

“amor fraternal”, 

em comemoração 

à amizade dos 

irmãos Atalo e 

Eumenes, 

príncipes da 

região 

fundadores da 

cidade.

Grande 

comunidade 

judaica.

7. 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.

8. 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.

9. Vejam 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 amei você.

10. 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.

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

12. 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 do céu da parte de Deus; e também escreverei nele o meu 

novo nome.

13. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.

Introdução e conclusão

Pontos fortes

Pontos fracos

Solução



AS 7 IGREJAS: #7 – LAODICEIA

Laodiceia
Ap 3.14 a 22

A igreja sem 

noção

Cidade rica, 

possuía bancos, 

indústrias têxteis 

(lã preta) e escola 

de medicina.

Produzia o colírio 

“pó frígio”. 

Mas tinha 

problemas com 

água - precisava 

de um aqueduto 

de 10 km.

Cultuava a “Men

Karou”, o deus da 

cura.

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

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

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

você fosse frio ou quente!

16. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo 

da minha boca.

17. 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.

18. Dou-lhe este aconselho: 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.

19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e 

arrependa-se.

20. 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.

21. 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.

22. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.

Introdução e conclusão

Pontos fortes

Pontos fracos

Solução



AS 7 IGREJAS - RESUMO

Igreja Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia

Pontos 

fortes

Zelo pela 

doutrina

Perseverança

mesmo sob 

perseguição

Fidelidade

Perseverança

Amor, fé, 

serviço, 

perseverança

e crescimento

- Perseverança -

Pontos 

fracos

Sem amor - Tolerância com 

falsa doutrina

Tolerância com 

falsa doutrina

Morta, apesar 

da fama de 

viva

- Em eficácia

Incapaz de 

avaliar-se e 

de reconhecer 

sua pobreza 

espiritual

Solução Arrepender-se

Doutrina com 

amor

Não temer

Ser fiel até a 

morte

Arrepender-se

Amor com 

doutrina

Manter-se 

firme

Arrepender-se

Manter 

vigilância

Será 

guardada 

pelo Senhor

Arrepender-se

Ser diligente

Buscar ao 

Senhor



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: O Cordeiro, o Livro  
e os Selos

Ler Ap 4 a 6

Aulas das crianças no YouTube:
www.youtube.com/igrejaADBethel


