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Shalom queridos! Essa semana continuamos a série sobre as sete igrejas do
apocalipse, e hoje falaremos sobre a Igreja de Filadélfia.
Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve:
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro,
aquele que tem a chave de Davi, que
abre, e ninguém fechará, e que fecha, e
ninguém abrirá:
Conheço as tuas obras — eis que tenho
posto diante de ti uma porta aberta, a
qual ninguém pode fechar — que tens
pouca força, entretanto, guardaste a
minha palavra e não negaste o meu nome.
Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos
se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos
teus pés, e conhecer que eu te amei.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da
hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que
habitam sobre a terra.
Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá;
gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu
Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu
novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
- Apocalipse 3:7-13
Filadélfia significa amor pelos irmãos. A essa Igreja, O SENHOR se revela como o
santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém
fechará, e que fecha, e ninguém abrirá.
A porta que a sinagoga e os cultos pagãos não poderão fechar é a oportunidade de
concedida por Deus a Igreja de falar de Cristo a todos que se dispuserem a ouvir.
Uma alusão veterotestamentária à soberania absoluta de Deus para abrir portas e
fechar bocas. Veja Isaías 22:22.8
3:8 A congregação em Filadélfia recebeu apenas palavras de louvor do Senhor.
Seus membros haviam sido fiéis e zelosos em boas obras. Cientes de sua fraqueza
humana, tinham confiado no Senhor e, em decorrência disso, preservado a
verdade ao colocá-la em prática. Uma vez que não haviam negado o nome de
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Cristo, o Senhor colocaria diante deles uma porta aberta de oportunidade que
ninguém poderia fechar. Uma oportunidade missionária, falar do evangelho.
3:10 Uma vez que os cristãos de Filadélfia haviam guardado a verdade de Deus ao
vivê-la perante os homens, o Senhor os guardaria da hora da provação que estava
prestes a vir sobre todos que habitam sobre a terra.
“Os que habitam sobre a terra” é uma expressão técnica. Descreve aqueles que
consideram a terra o seu lar, “homens mundanos, cujo quinhão é desta vida” (S1
17:14b).
3:11 A vinda de Cristo é apresentada aos santos como motivação para a
perseverança. Não devem permitir que ninguém tome deles a coroa do vencedor
quando esta se encontra tão próxima.
3:12 O vencedor será transformado em coluna no santuário interior de Deus.
Independente do significado exato dessa expressão, certamente transmite a idéia
de força e proteção permanente. O vencedor jamais deixará esse lugar de
segurança e alegria. Terá três nomes gravados sobre ele: o nome de Deus, o nome
da nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o novo nome
do Senhor Jesus.
3:13 Quem tem ouvidos deve ouvir essa mensagem do Espírito às igrejas. A igreja
de Filadélfia costuma ser considerada símbolo do grande despertamento
evangélico do século XVIII e início do século XIX, do trabalho missionário em todo
mundo e do resgate da verdade acerca da Igreja e da vinda de Cristo.

Perguntas para refletir
1-Segundos os versículos 7-13, que característica Cristã é essencial?
2-Por quanto tempo deve ser exibida?
3-Quando posta em prática, qual a sua recompensa?
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