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Shalom queridos! Essa semana continuamos a série sobre as sete igrejas do
apocalipse, e hoje falaremos sobre a Igreja de Sardes.
Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas
coisas diz aquele 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 consolida o resto que estava
para morrer, porque não tenho achado
íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens
recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei
como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas
vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum
apagareio seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome
diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o
Espírito diz às igrejas. - Apocalipse 3:1-6
Sardes era uma cidade próspera e estratégica, conhecida pelo seu sucesso em
defender-se dos invasores. Ela também era conhecida pelos montes que serviam
como sepulcros, como "milhares de colinas no horizonte", os quais ficavam a
aproximadamente onze quilômetros da cidade. Sardes, que tinha reputação de
vitalidade, estava tão morta espiritualmente quanto a necrópole ("cidade dos
mortos") próxima.
A ortodoxia jamais é uma substituta para a vida e a vitalidade espiritual. E a mera
ortodoxia (doutrina universal), como esta igreja, recebe e ouve a Palavra de Deus,
mas não a obedece. Que desafio para nós hoje! Não é suficiente ser correto em
termos de doutrina. Devemos estar espiritualmente de pé. Não é suficiente
conhecer a Palavra. Devemos obedecer a ela.
A justiça não é uma mortalha (pano que envolve o cadáver), mas roupas de
trabalho. Se você e eu nos encontrarmos em uma igreja morta, devemos nos
lembrar de que até em Sardes havia santos vestidos de branco, o símbolo, não
apenas da pureza, mas da vitória. Quanto mais morta for a fé daqueles que estão
ao nosso redor, mais viva e ativa deve ser a nossa fé.
Reflexão: O que seria não contaminar as vestes?
O que seria ser vestido com vestiduras Brancas?
Qual é o estado de suas vestes hoje?
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