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Carta às Igrejas da Ásia
Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois
destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos
sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete
candeeiros são as sete igrejas. Apocalipse 1:19,20
Shalom queridos! É com grande alegria que damos início a uma série sobre as sete
igrejas do apocalipse, tenho certeza que irá abençoar grandemente nossas vidas.
Pegue a sua Bíblia Sagrada e vamos juntos!
As funções da Igreja em nossos dias – Socialização(Viver em comunidade);
Intervenção(Age
para
tratamento);
Individualização(Valorização);
Terapêutica(Cura).
Igrejas como Grupos de Conveniência Filantrópica (que atende a caridade),
Grupos de Famílias e de Amigos.
Objetivo das sete (7) cartas às Igrejas da Ásia
Despertamento Espiritual; Aperfeiçoamento dos crentes; Exortação ao
crescimento.
Conteúdo das Sete Cartas
Deus acompanha, conhece, e avalia as obras das suas Igrejas; Deus conhece os
desafios territoriais; Deus analisa a doutrina que é colocada em prática; Deus
castiga o pecado e os crentes rebeldes, mandando provações e até enfermidades;
Deus livra os fiéis das provações deste mundo; Deus tem promessas de bênçãos
aos que são fiéis; Deus acompanha o termômetro das Igrejas, Deus não tolera
Igrejas frias e nem mornas; Igrejas como congregações de Satanás; Deus pode
ameaçar retirar a sua Unção do seio da Igreja; Deus quer que a sua Igreja seja
avivada.
Simbologia sobrenatural
Sete estrelas = anjo das Igrejas; Sete candeeiros = Igrejas.
1. Carta à Igreja em Éfeso
"Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete
castiçais de ouro” (Ap 2.1).
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Também hoje Jesus anda em nossas igrejas, e os Pastores locais “estão” na destra
do Senhor Jesus, ou seja, são usados por Ele, (E com eles, Ele trata).
Contexto
Diz a tradição que João foi para
Éfeso cerca de 40 anos antes que
o livro do Apocalipse fosse
escrito. Ele manteve contato
íntimo com comunidades crentes
nas sete maiores cidades da
região, às quais agora transmitia
a mensagem de Cristo.
As sete igrejas eram congregações históricas e simbólicas. Sem dúvida, as questões
que cada carta abrangia eram muito reais na época em que João escreveu.
Contudo, vários estudiosos da Bíblia, ao longo dos séculos, acreditaram que essas
igrejas também representam as igrejas de todos os lugares e de todas as épocas.
E útil olhar para cada igreja, ver como as suas características encaixam-se em
nossa própria experiência, e aplicar as palavras de elogios e correções que João
transmitiu. Todas as cartas seguem um padrão. Jesus identifica-se, avalia a
condição da igreja e oferece elogios e críticas. Com a crítica, vem a correção, e
então uma promessa final.
Nas palavras que Jesus dirige a essas sete igrejas do século 1º, podemos ainda
ouvi-lo falando com você e comigo.
Visão Geral
João registrou curtas mensagens para as sete igrejas da Ásia: Éfeso (2.1-7),
Esmirna (vv. 8-11), Pérgamo (vv. 12-17), Tiatira (vv. 18-29), Sardes (3.1-6),
Filadélfia (w. 7-13) e Laodiceia (vv. 14-22).
O Primeiro Amor
(Ap 2.1-7)
(Leia essa passagem em sua Bíblia)
A carta de Cristo aos efésios nos traz uma grande revelação sobre o amor, deste
modo, Ela pode ser aplicada ao relacionamento com nosso cônjuge, e ao nosso
relacionamento com D’us! E pode ser uma surpresa. Éfeso era o local do grande
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templo a Ártemis (é a deusa da caça, da Lua, da castidade, do parto e dos animais
selvagens), conhecido em toda a Ásia.
Foi a esta congregação que o Apóstolo Paulo escreveu uma carta, explorando o
tema da natureza espiritual da igreja como o corpo de Cristo. (Efésios 2 / Efésios 4)
Agora, aproximadamente 40 anos depois do ministério do Apóstolo Paulo, a igreja
era elogiada pelo trabalho árduo, pela perseverança e pelo seu comprometimento
com a santidade. Apesar da oposição, essa congregação não se cansava de
expressar uma fé firme em Jesus como o Cristo de Deus (vv. 1-3).
Porém, a igreja tinha um defeito de que muitos de nós somos temos hoje. Nós
continuamos servindo, mas, de alguma maneira, na luta, perdemos o amor
inflamado por Jesus que nos motivou no início. Precisamos ser fiéis, mas a
fidelidade não substitui a paixão.
O que podemos fazer quando perdemos o nosso primeiro amor? O texto diz que
devemos nos arrepender e reavê-lo.
E aqui está a instrução surpreendente: “Pratica as primeiras obras” (v. 5).
Hoje, nós temos a noção de que os nossos sentimentos e os nossos atos não estão
tão firmemente conectados na realidade?
Exemplo: Você está “deixando de apaixonar-se” pelo seu cônjuge?
Não tente mudar seus sentimentos. Em vez disso, comece a “praticar as primeiras
obras, ou a fazer o que você fazia antes”.
Traga-lhe flores. Telefone para ela, apenas para dizer: "Alô" e ouvir a sua voz.
Diga-lhe o quanto você a ama. Escreva-lhe pequenos poemas ou recados. A
maravilha é que, quando você fizer essas coisas que expressam amor, a emoção do
amor retornará.
O mesmo acontece em nosso relacionamento com D’us. Você é fiel, mas, de
alguma maneira, não é realizado como cristão?
Então, olhe para trás e lembre-se de algumas das coisas que fazia quando era um
crente novo convertido, somente porque você queria, e não porque eram
obrigações religiosas.
Faça-as outra vez, e observe os sentimentos que fluirão.
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Qual é a missão discipuladora da Igreja que ama o Senhor?
Lucas 4:18-19 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para curar os quebrantados de coração; a
apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os
oprimidos; e anunciar o ano aceitável do Senhor
Marcos 3:14-15 E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a
pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os
demônios.
Mateus 10:8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, ressuscitai
os mortos; expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça daí.
Aplicação Pessoal
Todo amor que é demonstrado, permanece vivo e vital.
O que diariamente você pode fazer, para manter o primeiro amor em sua vida
como Cristão?
Citação Importante
"Deus é a verdade. Ser verdadeiro, odiar toda forma de falsidade, viver uma vida
corajosa, fiel, verdadeira, isso é amar a Deus.
F. W. Robertson (Ordenado em julho de 1840 pelo bispo de Winchester , ele imediatamente iniciou

o

trabalho ministerial naquela cidade, e durante seu ministério lá e sob a influência dos missionários Henry
Martyn e David Brainerd).
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