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LIÇÃO 4 – DESTINATÁRIOS (2ª parte)  

  

1) INTRODUÇÃO   

a) Revisão: na aula anterior procuramos responder às perguntas: para quem foi escrito 

o livro de Apocalipse? Qual a história da evangelização da região da Ásia Menor? E, 

finalmente, como o apóstolo João se tornou presbítero desta região?   

b) Objetivo: como não temos muita informação sobre as igrejas, vamos fazer uma 

análise às avessas para, a partir do conteúdo das cartas, inferir a situação delas; 

depois, vamos cruzar as informações das cartas com o que sabemos das cidades.  

  

2) CARTAS ÀS SETE IGREJAS DA ÁSIA MENOR  

a) Destinatários: o livro foi dedicado às sete igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 

Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.   

b) Estrutura: todas as cartas obedecem a uma mesma estrutura:   

i) Dedicatória: “ao anjo da Igreja escreve”.  ii) Apresentação do remetente (Jesus): 

“assim diz aquele que...” segue-se um título. iii) Elogio: “Conheço as tuas obras...”.   

iv) Reprovação: “Tenho, porém, contra ti...” v) 

Ordem: “Lembra-te”, “Arrepende-te”... vi) 

Convocação e promessa: “Ao que vencer...”   

vii) Advertência: “Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às Igrejas.”   

  

3) CARTA A ÉFESO   

a) Informações gerais: sede do culto a Artemis (Diana), uma das sete maravilhas do 

mundo antigo; cidade portuária; grande centro comercial e militar; 5ª cidade mais 

populosa do império (400-500 mil habitantes); possuía teatro para 24 mil pessoas.   

b) Características: boas obras (2.2,3), perseverança (2.2,3), firme na doutrina  (2.2,6);  

c) Problemas: ameaça de falsos apóstolos; doutrina e obra dos nicolaítas (2.6); perda  

do primeiro amor por Jesus (2.4).  

  

4) CARTA A ESMIRNA   

a) Informações gerais: cidade antiga (3º milênio a.C.); importante centro comercial.   

b) Características: obras (2.9), riqueza espiritual (“mas tu és rico”, 2.9).   

c) Problemas: tribulação (2.9, 10), pobreza (2.9); conflitos com judeus 2.9); ameaça de  

prisão (2.10); risco de vida (“Sê fiel até a morte”, 2.10).  

  

5) CARTA A PERGAMO  

a) Informações gerais: fundada no século V a.C.; considerada cidade natal do deus 

Júpiter; capital do antigo reino de Pérgamo (244-133 a.C.), fruto de uma divisão do 

império selêucida; famosa pela produção do pergaminho que substituiu o papiro do  

Egito e pela imensa biblioteca;   

b) Características: boas obras (2.13); perseverança (2.13);   

c) Problemas:   
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i) Problemas externos: “trono de Satanás”, “onde Satanás habita” (2.13); martírio de 

Antipas, “minha fiel testemunha” (2.13);  ii) Problemas internos: doutrina de Balaão 

(2.14), nicolaítas (2.15); pecados (2.16).  

d) Nicolaítas/Balaão: não se sabe ao certo quem eram os nicolaítas; porém o contexto e 

a associação a Balão indicam heresia relacionada à impureza sexual/idolátrica.  

6) CARTA A TIATIRA   

a) Informações gerais: importante centro comercial e de produção têxtil; foi destruída 

por um terremoto entre 27 e 14 a.C. e reconstruída pelos romanos.   

b) Características: boas obras, amor, serviço, fé, paciência (2.19), progresso espiritual 

(“últimas obras maiores do que as primeiras”, 2.19).     

c) Problemas: tolerância a falsa profetiza Jezabel (prostituição e idolatria, 2.20); 

tribulações internas (2.21-22), doutrina das “profundezas de Satanás” (2.24).   

d) Jezabel: referência à perversa rainha Jezabel, esposa do rei Acabe (1Rs 16 – 21; 

2Rs 9), que promoveu a idolatria no reino do Norte.   

  

7) CARTA A SARDES  

a) Informações gerais: capital do antigo reino de Lídia; cidade de riquezas e luxo.   

b) Características: morta, com aparência de viva (3.1);  alguns perseverantes (3.2)  

c) Problemas: obras imperfeitas (3.2); negligência (3.2); pecados (3.2).   

  

8) CARTA A FILADELFIA   

a) Informações gerais: nome em homenagem a Ptolomeu Filadelfo, fundada em 189  

a.C. pelos reis de Pérgamo; cidade portuária.  

b) Características: boas obras (3.8); fraco, porém forte (3.8); perseverança (3.8, 10);  

conflitos com judeus (3.9).  

c) Problemas: tentação (3.10);  

  

9) CARTA A LAODICEIA   

a) Informações gerais: nome da cidade em homenagem a Laodice, esposa do rei 

selêucida Antíoco II (287-246 a.C. ); edificada sobre sete montes; importante centro 

administrativo e comercial; destruída por um terremoto em 62 d.C., foi reconstruída;.   

b) Características: rico, bem suprido (3.17)  

c) Problemas: mornidão (3.15-16); “desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu” 

(3.17); pecados e arrependimento (3.18-19).   

  

10) RESUMO   

a) Problemas internos:   

i) Heresias: falsos apóstolos; doutrina e obra dos nicolaítas (2.6; 15); doutrina de  

Balaão (2.14), tolerância a falsa profetiza Jezabel (2.20-24); ii) Pecados: frieza do 

amor por Jesus (2.4); conflitos entre irmãos (2.21-22); obras imperfeitas e negligência 

(3.2); mornidão (3.15-19).   

b) Problemas externos:   

i) Perseguição e violência: tribulação (2.9, 10), ameaça de prisão e martírio (2.10);  ii) 

Conflitos com judeus: tensões com as sinagogas (2.9). 


