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Revelação de Jesus Cristo – As sete igrejas – Apocalipse 1-3 

Começamos uma nova série de ministrações sobre o livro de 

Apocalipse. A palavra Apocalipse (revelação), erroneamente se tornou 

sinônimo de fim do mundo, pragas e destruição. Apesar de conter estas 

e outras coisas, o livro é uma REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO dada por 

Deus para mostrar as coisas que iriam acontecer (Ap. 1.1). O livro 

mostra coisas que já aconteceram, que irão acontecer, mas 

principalmente, revela Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores.  

 

REVELAÇÃO DO JESUS QUE TEM A IGREJA NAS MÃOS (Ap. 1.20) 

O livro endereçado às sete igrejas da Ásia, a pessoas reais e 

igrejas reais (Ap.1.11). Em suas cartas o Senhor Jesus destaca as 

características de cada igreja, bem como atitudes que elas devem tomar 

para que sejam vencedoras e possam desfrutar das recompensas na sua 

vinda: Éfeso – virtudes:  Trabalho; perseverança; não dava suporte a 

homens maus pondo à prova os que não eram verdadeiros apóstolos; 

suportara provas por causa do nome de Jesus sem esmorecer; odiava as 

obras dos nicolaítas. Defeito -abandonou o primeiro amor. Esmirna - 

virtudes: pobre materialmente, mas reconhecida como rica por Jesus; 

enfrentava blasfêmias dos judeus; alguns seriam lançados na prisão 

para serem provados e atribulados. Pérgamo - virtudes: conservava o 

nome de Cristo sem negar a fé mesmo habitando onde havia o trono 

de Satanás e com o martírio de um dos seus membros. Defeitos: 

Sustentava o ensinamento de Balaão; comia coisas sacrificadas aos 

ídolos e praticava a prostituição; sustentava a doutrina dos nicolaítas. 

Tiatira - virtudes: amor, fé, serviço, perseverança; últimas obras mais 

numerosas do que as primeiras. Defeito: tolerava que Jezabel, falsa 

profetisa que ensinava e seduzia cristãos a praticarem a prostituição e 

comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sardes – virtudes: Composta 

de pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, dignas, ainda que 

poucas. Defeitos: Adormecida, nome de que vive, mas estava morta, 

falta de integridade nas suas obras. Filadélfia – virtudes: Guardou a 

palavra e não negou o nome de Cristo; sofreu pacientemente. 

Laodiceia - defeitos: Mornidão, ostentação, presunção, estado 

deplorável, miserável, cega e nua; falta de intimidade com Cristo.  

 

REVELAÇÃO DO JESUS QUE CONHECE E TRANSFORMA AS IGREJAS 

 No livro de Apocalipse temos a revelação do Jesus que conhece 

as igrejas, suas características, seus defeitos e soluções efetivas para elas. 

Ele começa cada carta usando a palavra “conheço”. Isso revela sua 

onisciência. Ele conhece a vida de todos. Podemos nos esconder das 

pessoas, mas jamais nos esconder de Jesus.  

 Vemos também a revelação do Jesus que deseja a transformação 

dos seus seguidores e das igrejas. Para cada igreja que apresentava 

problemas ele lhes deu soluções. Ele as exortou a lembrarem onde 

caíram, se arrependerem e voltarem a praticar as primeiras obras. Ele é 

capaz de pôr uma pessoa na cama e enviar tribulação, e até mesmo tirar 

a vida de filhos para que pessoas se arrependam. Ele os exorta para que 

lembrem e guardem o que receberam e ouviram; se arrependam e 

vigiem. Jesus é aquele que está à porta e bate para que os que 

desejarem a abram para desenvolverem um relacionamento de confiança 

e intimidade com ele.  

 

REVELAÇÃO DO JESUS QUE RECOMPENSA AOS VENCEDORES 

 O Senhor Jesus Cristo fez promessas aos vencedores. Estas 

promessas estão relacionadas com a sua vinda e estabelecimento do seu 

reino eterno: Ao vencedor, se alimentará da árvore da vida; não sofrerá o 

dano da segunda morte; receberá do maná escondido, uma pedrinha 

branca com um nome novo; terá autoridade sobre as nações; receberá a 

estrela da manhã; será vestido de vestiduras brancas; terá seu nome no 

livro da vida; terá o nome confessado diante do Pai e diante dos seus 

anjos; terá uma coroa; se assentará com Cristo em seu trono.  

 

Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco! 



  

 
 

Apocalipse 1:19,20: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão 

de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na 

minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das 

sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. 

 

 

 

PARTICIPE DA IGREJA NAS CASAS (IC) – PRESENCIAL / ONLINE 

 

LAURO DE FREITAS 

• George e Silvana: Miragem 

• Fábio e Patrícia: Itinga 

• Josué e Denise: Itinga 

• Lucas e Manoa: Estrada do Côco 

• Ricardo e Kel: Caixa d’agua 

• Gleidson e Josy: Vilas do Atlântico 

• Israel e Dena: Priscila Dutra 

• Ângela Rodrigues (IC de Jovens): Itinga  

• Emerson: Itinga 

• Lucas Mercês e Ingrid: Itinga 

• Lucas Meira e Lívia: Priscila Dutra 

• Adriano e Helen: Vilas do Atlântico 

• Ícaro e Tati: Catu de Abrantes 

• Fábio e Lígia: Miragem 

• Fabricio e Luciana: Buraquinho 

 

SALVADOR 

• Marcos e Keila: Costa Azul 

• Ivanito e Cynara: Vila Laura 

 

 

Acesse boletins, pregações vídeos e outros clicando nas figuras abaixo: 

                                                 

 

 

 
 

07 de agosto de 2022 

 

Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus (Romanos 8.28-30) 
 

 

Ser uma igreja-família que se relaciona com Deus, faz discípulos por meio do 

Evangelho de Jesus e serve a todos em amor como Jesus serviu.  

 

 

COM DEUS - ADORAÇÃO  

COM OS NÃO-CRISTÃOS - EVANGELIZAÇÃO  

COM OS IRMÃOS - COMUNHÃO  

COM A PALAVRA DE DEUS - DISCIPULADO 

COM A OBRA DE DEUS - SERVIÇO  

 

  

 

Domingos: 17:00h / Quartas (oração): 19:00h 
 

 

Domingos 09:30h / Quartas (oração): 19:30h 

http://www.icln.com.br/
https://www.instagram.com/igrejacln/
https://www.youtube.com/channel/UCn-F6-0fMUp794Iwp9hf8iA

