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Shalom queridos! Essa semana finalizamos a série sobre as sete cartas as igrejas do
apocalipse, e hoje falaremos sobre a Igreja de laodicéia.
E ao anjo da igreja de Laodicéia
escreve: Isto diz o Amém, a
testemunha fiel e verdadeira, o
princípio da criação de Deus:
Conheço as tuas obras, que nem és
frio nem quente; quem dera foras
frio ou quente! Assim, porque és
morno, e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca. Como
dizes:
Rico
sou,
e
estou
enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu; Aconselho-te que de mim compres ouro
provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e
não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para
que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e
arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir
a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe
concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me
assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. - Apocalipse 3:14-22
“A igreja que está em Laodiceia” (Ap 3.14-22). Laodiceia era uma cidade rica. O
distrito à sua volta também produzia uma lã negra famosa. Além disso, cidade era
um centro de produção e distribuição do “Pó da Frígia” um famoso remédio para
a cura de doenças dos olhos. A igreja de Laodiceia aparentemente participava da
prosperidade. Satisfeitos consigo mesmos e confortáveis, os cristãos adaptavam-se
ao resto da população, e eram apenas mais um dos muitos grupos privados que
caracterizavam a vida social do século I. A igreja de Cristo pode prosperar em meio
à perseguição e sobreviver triunfante a todos os tipos de sofrimento. Mas a
prosperidade material e a aceitabilidade social sempre ameaçaram a vitalidade da
igreja. Quando os cristãos deixam de defender algo, eles acabam sem defender
nada. A igreja indiferente é a igreja que mais merece piedade. A palavra de Cristo
à igreja indiferente, e ao cristão indiferente, é uma palavra de censura. Ele fica à
porta e bate, e nos pede que troquemos a comunhão com o mundo por um andar
mais íntimo e desafiador com Ele.
Para refletir: Você tem desenvolvido uma comunhão verdadeira com Jesus? Será
que você pode ouvir ele bater na porta? Ou está sentado à mesa com ele ceando?
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