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Shalom queridos! Feliz 2022! Essa semana continuamos a série sobre as sete 
igrejas do apocalipse, e hoje falaremos sobre a Igreja de Pérgamo. Pegue a sua 
Bíblia Sagrada e vamos juntos!   
 
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. 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. 
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.  
 
Apocalipse 2:12-17 

 
Pérgamo era a capital da província da Ásia Romana. Pérgamo significa “torre alta” 
ou “inteiramente unido”. Era famosa pela sua riqueza, mas também por santuários 
a deuses de cura, e culto ao imperador e muitos faziam peregrinações a cidade. 
Este ativo centro de paganismo poderia ser apropriadamente chamado de uma 
cidade onde Satanás residia! 
 
Embora apegados a Cristo, os crentes de Pérgamo eram afetados por aquilo que 
estava ao seu redor. A referência à doutrina de Balaão sugere a frouxidão dos 
padrões morais na igreja. Embora pouco se saiba sobre os "nicolaítas", o 
significado das palavras 'tens também" sugere que a igreja permitiu que falsos 
mestres estabelecessem alguma autoridade em seu meio.  
 
2:16 Os cristãos verdadeiros são chamados a se arrepender. Uma consequência do 
arrependimento seria, supostamente, a expulsão dos mestres corruptos de seu 
meio. Do contrário, o Senhor pelejaria pessoalmente contra esses homens maus. 
 
Nós também vivemos em uma sociedade onde os padrões morais não são rígidos. 
É fácil para nós, bombardeados como somos pelas atitudes do mundo, relaxar 
também os nossos padrões, Cristo advertiu enfaticamente Pérgamo, como a nós, 
contra esse procedimento. Mas nós também recebemos uma promessa.  
 



Guia de Estudo Bíblico para os NEF’s – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

MPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

Se recusarmos as guloseimas do mundo, Cristo nos dará a comer, "o maná 
escondido", teremos uma dieta de bondade que sustentará a vida para sempre, ao 
passo que a moral “sem valor nutritivo" deste mundo, destrói.  
 
2:17 Os santos obedientes deviam ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor 
receberia o maná escondido e uma pedrinha branca. Mas o que são o maná 
escondido e a pedrinha branca? 
 
O maná é uma referência tipológica de Cristo. Pode se referir ao alimento celestial 
em contraste com os alimentos oferecidos a ídolos (v. 14). Maná escondido pode 
ser "uma doce comunhão secreta com Cristo, conhecido na glória como aquele 
que sofreu aqui A pedrinha branca é explicada de várias maneiras. Em processos 
legais, simbolizava a absolvição. Em competições esportivas, representava a vitória. 
Também era uma expressão de boas-vindas oferecida por um anfitrião a seus 
hóspedes.  
 
Ao que tudo indica, aqui é uma recompensa que o Senhor oferece ao vencedor 
para expressar a aprovação desse indivíduo. De acordo com o Teólogo Henry 
Alford (1871), o nome novo indica a aceitação de Deus e um título honorífico.  
 
Em termos históricos, a igreja de Pérgamo provavelmente representa o longo 
período depois de Constantino, durante o qual a igreja se "uniu inteiramente com o 
Estado. Milhares se tornaram cristãos nominais, e a igreja tolerou práticas pagãs em 
seu meio. 
 
Aplicação 
 
1-Quais eram as coisas que O Senhor tinha contra a Igreja em Pérgamo? 
2-Qual é a promessa de Jesus, para a Igreja de Pérgamo? Explique com suas 
palavras.  
3-O que precisamos fazer, para não cair nos erros da Igreja de Pérgamo? Explique.  
4-Em sua vida, existe algo que você tolera que desagrada ao Senhor? Por 
exemplo: falsas doutrinas, falsos mestres, falsos conceito ou falsa espiritualidade? 
Neste caso, o que é preciso fazer? 
 
 
 
 
 

 
 
 


