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Shalom queridos! Essa semana continuamos a série sobre as sete igrejas do
apocalipse, e hoje falaremos sobre a Igreja de Tiatira. Pegue a sua Bíblia Sagrada e
vamos juntos!
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. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas 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. 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.
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. 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.
Apocalipse 2:18-29
"A igreja que está em Tiatira" (Ap 2.18-29). Esta cidade era um centro comercial,
quando João escreveu. A descrição que Cristo faz de si mesmo, com olhos "como
chama de fogo" e pés "semelhantes ao latão reluzente", cria um cenário de aura
para esta carta.
Embora a igreja fosse ativa e fiel em muitos aspectos, ela tinha aceitado a
liderança de uma mulher caracterizada como "Jezabel". A primeira Jezabel
introduziu a idolatria e uma grave imoralidade no antigo Israel (1 Reis 18:18-19 /
1Reis 21:25-26); assim, devemos supor que o nome mencionado indique que a
mulher de Tiatira tinha feito a mesma coisa.
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Assim, a organização que era conhecida como igreja estava dividida em
segmentos: alguns eram fiéis, mas outros eram corruptos.
O apóstata e o genuíno ainda existem no cristianismo. A existência continuada
do apóstata (Negou a fé que pregava) reflete a graça de Deus: Ele lhe deu "tempo
para que se arrependesse da sua prostituição".
Mas o dia da graça está chegando ao fim. Deus certamente trará juízo sobre
Jezabel e seus seguidores. O espírito de Jezabel ainda espreita as igrejas e se
acomoda onde encontra espaço. Não espere limpar o cristianismo, nem mesmo a
sua denominação, da influência dela.
O que Jesus diz àqueles que não aceitam os ensinamentos dela é: "o que tendes,
retende-o até que eu venha"
Nós, que nos apegamos a Cristo e ao autêntico evangelho, devemos nos
concentrar nas boas obras, no amor, na fé, no serviço e na perseverança (v. 19).
Ao fazermos a vontade de Deus, encontraremos a autoridade espiritual de que
precisamos para vencer (vv. 26-29).

Reflexão
1.Em nossos dias, o que seria o pecado relacionado a Jezabel?
2.Qual a palavra de Jesus para essa Igreja?
3.Como podemos aplicar as palavras de Jesus a nossa vida?
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