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 Apocalipse Capítulo 2 
 1.  Apocalipse 2:1-7: 

 a.  Carta à Igreja em  Éfeso  ; 

 1.  O Apóstolo Paulo deixou  Timóteo  na igreja em  Éfeso  (1 Timóteo 1:3); 
 2.  O Apóstolo parece ainda demonstrar certa  preocupação  com a igreja em sua última 

 carta (2 Timóteo 1:18, 2 Timóteo 4:12); 
 b.  Éfeso  foi onde os Apóstolos Paulo e João estiveram; 
 c.  O Apóstolo Paulo foi em  Éfeso  em sua  segunda  e  terceira  viagem missionária (Atos 

 20:17-38): 
 1.  A  primeira  foi em Atos 13:1 até Atos 14:28; 
 2.  A  segunda  foi em Atos 15:36 até Atos 18:22; 
 3.  A  terceira  foi em Atos 18:23 até Atos 21:16; 

 d.  Éfeso  foi fundada por volta do ano 1.000 AEC pelos  jônios  ou  jônicos  (antigo termo usado 
 para os gregos); 

 e.  Éfeso  era uma cidade  rica  , pois era a maior  cidade  portuária  da Ásia Menor; 
 f.  De onde vinha a  riqueza  dos Efésios? 

 ●  Uma parte era do  comércio  marítimo; 
 ●  A outra parte vinha do  templo  de  Diana  (nome romano)  ou  Ártemis  (nome grego): 
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 a.  Diana era uma  pedra que caiu  do céu a muito tempo (meteoritos); 
 b.  A Bíblia menciona a  prosperidade  do povo devido ao  templo da deusa (Atos 

 19:23-27); 
 c.  O templo de  Diana  foi uma das  sete maravilhas  do mundo  antigo, localizado 

 em  Éfeso  . Era o maior templo do mundo antigo, e durante  muito tempo o 
 mais significativo feito da civilização  grega  e do  helenismo, construído para a 
 deusa grega  Ártemis  , da caça e dos animais selvagens.  Foi construído no 
 século VI AEC no porto mais rico da Ásia Menor pelo arquiteto cretense 
 Quersifrão  e por seu filho,  Metágenes  ; 

 d.  Antípatro de Sídon  , um poeta e escritor, foi quem  compilou a lista das Sete 
 Maravilhas, descreve o templo de Diana: 

 i.  Pus os olhos nas elevadas  muralhas da Babilônia  , nas  quais há um 
 caminho para carruagens, e na  estátua de Zeus  pelo  Alfeu, nos 
 jardins suspensos  , no  colosso do Sol  , no enorme trabalho  das 
 altas pirâmides  e no vasto  túmulo de Mausolo  ; mas  quando vi a 
 casa de Ártemis  que subia às nuvens, aquelas outras  maravilhas 
 perderam seu  brilho  e eu disse: "Eis que, além do  Olimpo, o Sol 
 nunca olhou tão alto". 

 e.  Coisas que  enfraqueceram  a cidade: 
 i.  A invasão dos  godos  (tribo bárbara germânica); 
 ii.  O lodo do  rio Caister  (ou Caístro) avançou tanto contra  a linha 

 costeira da cidade que  Éfeso  deixou de ser uma cidade  portuária e foi 
 abandonada  ; 

 iii.  Um  terremoto  em 614 EC; 
 f.  Segundo a arqueologia, diversos  templos pagãos  existiam  em Éfeso, sendo 

 um lar de uma grande  variedade  de cultos pagãos (como  o deus egípcio, 
 Serápis); 

 g.  Existia também um teatro para  25 mil pessoas  , onde  o Apóstolo Paulo foi 
 impedido de ir pelos discípulos (Atos 19:29-41); 

 h.  Haviam diversas outras  estruturas  em Éfeso, como  praças  públicas 
 (ágoras), a  biblioteca  de Celso,  ginásios  de esportes,  locais de  banhos 
 (frios, chamados de frigidarium e quentes, chamados de caldarium), 
 banheiros  públicos e sala de  massagem  com óleo (chamado  de unctorium); 

 i.  Uma vertente da  religião pagã Wicca  , usa a deusa  Diana  como divindade, 
 simbolizada por uma lua e é chamada comumente de Deusa Lua; 

 g.  As  boas obras  dos cristãos de Éfeso (Apocalipse 2:2-4): 
 ●  Obras era algo que não faltava para a igreja de Éfeso; 

 h.  As  más obras  dos cristãos de Éfeso (Apocalipse 2:4): 
 ●  O abandono do  primeiro amor  ; 
 ●  Esse  primeiro amor  não eram as obras em si, mas  as  motivações  para que essas 

 obras fossem realizadas; 
 ●  O  primeiro amor  fala do  amor ao Senhor Jesus  como  principal motivação para a 

 realização da obra; 
 ●  Mas o  primeiro amor  também fala do  amor ao próximo  como motivação para a 

 realização da obra; 
 ●  Os cristãos trocaram o primeiro amor pela  religiosidade  ; 
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 ●  A obra passou a ser feita por mera  religião  e não por  amor  , uma vez que as 
 diversas religiões  com sua  religiosidade  acabaram  contaminando os cristãos em 
 Éfeso; 

 ●  As obras, o trabalho árduo, a perseverança, a intolerância aos homens maus e aos 
 falsos apóstolos e o suporte aos sofrimentos eram mais pela  religiosidade  do que 
 por  amor  ao Senhor; 

 ●  O problema da igreja de Éfeso não era  externo  e sim  interno  : 
 a.  Hoje temos  várias igrejas  que promovem a obra externa,  mas internamente 

 suas  pregações  e  intenções  não giram em torno do  amor  ,  mas de querer 
 crescer, querer ser grande, querer ter o nome reconhecido, por vaidade, por 
 ganância e por dinheiro; 

 b.  Percebemos que  cumprir  a  obra  de Deus sem a  motivação  correta é algo 
 que Jesus  observa  atentamente; 

 c.  Alguns  homens  e  líderes  poderiam aplaudir a obra daquela  igreja, mas 
 Jesus  não a trata  dessa mesma forma; 

 ●  O  amor  é o que valida a  obra  e até mesmo o  martírio  (1 Coríntios 13:1-3); 
 ●  Jesus condenou a  religiosidade  , ainda que incluíssem  como subterfúgio o 

 cumprimento da Palavra de Deus (Mateus 12:9-13): 
 a.  O que é mais valioso, a  religião  ou a  vida  ? 

 ●  Lembre-se de onde  caiu  (Apocalipse 2:5): 
 a.  O termo grego para  cair  é  ekpipto  e significa: cair  fora de, cair de, 

 desmoronar, perecer, perdê-lo; 
 b.  Jesus  não mudou algo que a igreja tinha a  responsabilidade  de mudar, a 

 começar pelos  líderes  (Apocalipse 2:1, 2 Timóteo 3:16-17); 
 c.  Por isso observamos as  mega-igrejas  prosperando  ilicitamente  e nos 

 perguntamos se Jesus  não fará algo  a respeito disso; 
 d.  Na verdade, Jesus já disse que  nós  é quem  precisamos  mudar e caso isso 

 não aconteça Ele tirará o seu  candelabro  do lugar  (Apocalipse 2:5); 
 e.  O  arrependimento  e o  abandono  dessas práticas é o  único remédio para 

 voltar de onde a igreja  se perdeu  ; 
 i.  As práticas dos  nicolaítas  (Apocalipse 2:6): 

 ●  Os  nicolaítas  são seguidores de um homem chamado  Nicolau  ; 
 ●  O termo nicolaítas vem do grego  "nikos"  +  "laítas"  e significa "conquistando o 

 povo" ou "conquistando os leigos"; 
 ●  Alguns dizem ser este um dos  sete diáconos  da igreja  de Jerusalém (Atos 6:5): 

 a.  Eusébio de Cesaréia diz: 
 i.  Também nessa época, por um período muito breve, houve uma 

 heresia dos chamados nicolaítas, dos quais também se faz menção 
 no Apocalipse de João. Esses se orgulhavam de Nicolau como seu 
 fundador, um daqueles diáconos que, com Estêvão, fora destacado 
 pelos apóstolos para ministrar aos pobres. Clemente de Alexandria, 
 no terceiro livro de Stromata, relata o seguinte a respeito dele: 
 “Possuindo uma bela esposa e sendo acusado de ciúmes pelos 
 apóstolos, após a ascensão de nosso Senhor, ele a conduziu para o 
 meio deles e permitiu que se casasse com qualquer que desejasse. 
 Dizem que isso era perfeitamente coerente com uma frase dele: 
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 ‘Cada um deve ofender a própria carne’. E, assim, os que adotavam 
 sua heresia, seguindo literalmente tanto seu exemplo como suas 
 palavras, precipitavam-se com ímpeto na fornicação, sem se 
 envergonhar. Mas me certifiquei de que Nicolau não viveu com outra 
 mulher, senão aquela com quem era casado, que suas filhas 
 permaneceram em estado de virgindade até idade avançada; que seu 
 filho também permaneceu incorrupto. Portanto, esses fatos dão a 
 entender que a introdução da mulher no meio dos apóstolos, em 
 razão do ciúme, foi, antes, a supressão da paixão. E, assim, a 
 abstinência daqueles prazeres buscados com tanto empenho era 
 inculcada pela frase: ‘precisamos ofender a carne’. Pois não penso, 
 de acordo com os dizeres de nosso Senhor, que ele desejasse servir 
 dois senhores, a carne e o Senhor. Dizem, até, que Matias assim 
 ensinava a lutar contra a carne e a abusar dela, a não dar lugar a 
 nada à guisa de prazer e a cultivar o espírito pela fé e pelo 
 conhecimento”. Que isso baste o que foi dito a respeito dos que 
 tentaram mutilar a verdade e foram de novo extintos antes ainda que 
 fosse dito. 
 (Eusébio de Cesareia - História Eclesiástica - Página 107 - Kindle 
 Edition). 

 ●  A idéia dos  nicolaítas  era que pela religiosidade,  tanto a  imoralidade  como a 
 idolatria  pudessem ser praticadas  livremente  ; 

 ●  Perceba que a  fornicação  era livre e não se  envergonhavam  disso; 
 ●  Diversos  pais da igreja  mencionam o grupo dos nicolaítas: 

 a.  Ireneu de Lyon  : nada acrescenta ao Apocalipse exceto  que "eles levam 
 vidas de indulgências ilimitadas"; 

 b.  Hipólito de Roma  : diz que o diácono "Nicolau" dos  sete diáconos (Atos 6:1) 
 era o autor da heresia e líder da seita; 

 c.  Vitorino de Pettau (ou Victorinus)  : diz que eles comiam  oferendas dos 
 ídolos; 

 d.  Beda  : afirma que Nicolau permitiu que muitos homens  se casassem com sua 
 esposa; 

 e.  Eusébio de Cesaréia  : diz que a seita teve vida curta; 
 f.  Tomás de Aquino  : era da opinião que Nicolau incentivava  ou a poligamia ou 

 que os homens tivessem esposas em comum; 
 ●  Perceba que Jesus e os cristãos  odeiam  as  práticas  e não as  pessoas  em si 

 (Apocalipse 2:6); 
 j.  O  Espírito Santo  é incluído na ação de  pregar  as mensagens  da carta (Apocalipse 2:7); 
 k.  O vencedor irá comer da  árvore da vida  que está no  paraíso  (Apocalipse 2:7): 

 ●  O termo grego para paraíso é  paradeisos  e significa:  jardim, parque de recreação, 
 bosque, parque, parte do  Hades  que os judeus tardios  pensavam ser a habitação 
 das almas piedosas até a ressurreição, as regiões superiores dos céus; 

 ●  A  árvore da vida  permite viver eternamente  [imortalidade]  (Apocalipse 22:19, 
 Gênesis 3:22); 

 ●  Existem dois grupos, os  vencedores  e os  vencidos  (2  Pedro 2:20); 
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 ●  As  bênçãos perdidas  pelo  homem  na  criação  , serão  restauradas  em escala ainda 
 maior na  regeneração  ; 

 l.  Referências: 
 ●  https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89feso 
 ●  https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_%C3%81rtemis 
 ●  https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADpatro_de_S%C3%ADdon 
 ●  https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ca%C3%ADstro 
 ●  https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser%C3%A1pis 
 ●  Éfeso nos tempos de Paulo - Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 1968 
 ●  https://pt.wikipedia.org/wiki/Wicca 
 ●  https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicola%C3%ADsmo 

 2.  Apocalipse 2:8-11: 
 a.  Carta à Igreja em  Esmirna  ; 
 b.  Esmirna é o termo grego (Smyrne) para  mirra  , que por  sua vez significa  "cheiro suave"  ou 

 "perfume"  : 
 1.  Alguns associam o nome  Esmirna  à árvore conhecida  como  mirra  , pela história 

 mitológica e pela tradução grega do nome  Esmirna  : 
 ●  Esmirna  (Σμύρνα) ou  Mirra  (Μύρρα); 

 c.  A cidade turca  Izmir  foi construída em cima da antiga  Esmirna  , sendo a  única  reconstruída 
 em cima da antiga cidade bíblica; 

 d.  A cidade fica localizada ao pé do monte  Pagos  ; 
 e.  Uma cidade com  altos  e  baixos  , sendo  destruída  e  reconstruída  algumas vezes; 
 f.  É uma das poucas cidades antigas da  Ásia Menor  que  ainda existe no mesmo local; 
 g.  Durante vários séculos  Esmirna  não passou de uma  pequena  vila  ; 
 h.  Segundo a  mitologia grega  , a deusa  Afrodite  fez  Esmirna  se apaixonar por seu próprio 

 pai  , que acabou enganado e terminou se relacionando  sexualmente com sua  filha 
 (Esmirna) doze vezes, até que ela engravidou: 

 1.  Na Bíblia temos o exemplo de um filho que se  relaciona  com a mãe  (1 Coríntios 
 5:1); 

 2.  Em 2019 tivemos um projeto de lei no  Brasil  que quase  permitiu  indiretamente  a 
 relação entre  pais e filhos  (referência abaixo), mas  acabou sendo vetado pela 
 repercussão que teve; 

 i.  O crescimento de  Esmirna  veio da sua aliança com  Roma  no século III AEC por Antíoco, o 
 Grande: 

 1.  Desta aliança foi feito um pedido para a  construção  de um templo  pagão  para a 
 adoração ao  imperador  , para o famoso  "Culto ao Imperador"  ,  em 26 EC, sendo o 
 segundo templo de culto ao imperador na Ásia (Marcos 12:14-17); 

 2.  Com a aliança, veio o crescimento, disputando com  Éfeso  e  Pérgamo  o título de "A 
 Primeira da Ásia"; 

 3.  Essas idéias  "modernas"  dentro das igrejas evangélicas,  de  alianças  para trazer 
 crescimento  , não são novidades; 

 j.  Em  Esmirna  havia dois  templos pagãos  famosos, um à deusa mãe  Cibele  Sipilene 
 (patrona da cidade) e um à  Zeus  : 

 1.  Cibele  (à direita) seria uma  encarnação  da deusa  Reia  ; 
 2.  A quem os  gregos  chamavam de  Reia  , os  romanos  chamavam de  Cibele  ; 
 3.  Cibele  era conhecida como a "mãe dos deuses"; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89feso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_%C3%81rtemis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADpatro_de_S%C3%ADdon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ca%C3%ADstro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser%C3%A1pis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wicca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicola%C3%ADsmo
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 4.  Como era uma deusa  terrestre  (associada à 
 Terra-Mãe, energia do centro da Terra e fertilidade da 
 terra), a adoração à ela envolvia a realização de 
 orgias  como parte do culto; 

 5.  Cibele tornou-se uma  divindade  do ciclo de 
 vida-morte-renascimento ligada à  ressurreição  do 
 filho  e amante, Átis; 

 k.  Haviam  dois grupos  que perturbavam o cristianismo: 
 1.  Os  judeus  que não aceitavam o cristianismo e 

 faziam forte  oposição  à ele; 
 2.  O povo  não judeu  que apoiava à adoração ao 

 imperador  ; 
 3.  Por isso, o povo cristão era  duramente  perseguido 

 neste local, algo inevitável; 
 l.  Foi nesta cidade que viveu o discípulo do Apóstolo João 

 chamado  Policarpo  (69 - 155 EC): 
 1.  Foi ele quem chamou o  herege  Marcião de "primogênito de  Satanás"; 
 2.  Foi queimado vivo na estaca por se  recusar  a acender incenso  para o  imperador 

 romano  ; 
 m.  Conheço a tua  tribulação  (Apocalipse 2:9): 

 1.  A palavra grega para  tribulação  é  thlipsis  (θλιψις)  e significa: ato de prensar, 
 pressão, opressão, aflição, tribulação, angústias, dilemas, perseguição (Apocalipse 
 2:9); 

 2.  A perseguição vinha de  todos os lados  e Jesus disse  que sabia o que eles estavam 
 enfrentando  ; 

 n.  A tua  pobreza  (Apocalipse 2:9): 
 1.  A  pobreza  referida no texto não é por causa da ausência  de  trabalho  , mas por 

 causa da  perseguição  (Provérbios 13:7); 
 2.  Seus  bens  e  propriedades  eram confiscados pelos romanos; 
 3.  Eram  pobres  na terra, mas  fartos  das riquezas  espirituais  :  nas orações, na fé, no 

 amor fraternal e não fingido, na leitura da Palavra de Deus que possuíam na época; 
 ●  Jesus falava aqui das  riquezas da alma  (Mateus 6:20,  1 Timóteo 6:17-19); 

 4.  Apenas no final da  perseguição  , na época do Imperador  Constantino, foi emitido um 
 documento onde tudo o que havia sido  confiscado  dos  cristãos  fosse  devolvido  a 
 eles: 

 ●  Mas para que esta nossa indulgência seja maior, também julgamos 
 adequado fazer por lei mais provisão, que se alguma casa e terras forem de 
 propriedade justa de cristãos e por ordem de nossos pais foram transferidas 
 para a tesouraria, ou confiscadas por qualquer cidade, ou no mínimo 
 tomadas e vendidas ou dadas como presente a qualquer um, ordenamos que 
 todas estas possessões sejam devolvidas à possessão anterior e controle 
 dos cristãos para que todas as pessoas também possam, a esse respeito, ter 
 conhecimento de nossa devoção e previsão.” 
 (Eusébio de Cesareia - História Eclesiástica - Página 367-368 - Kindle 
 Edition); 
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 ●  Indulgência  é: disposição para perdoar culpas ou erros; clemência, 
 misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida; desculpa, perdão; 

 o.  Sinagoga de  satanás  (Apocalipse 2:9): 
 1.  Os judeus que ali haviam, congregavam na  sinagoga  e executavam sua  liturgia  ; 
 2.  A  perseguição  que estes judeus  praticavam  contra os cristãos mostrava que eles 

 estavam a  serviço  de satanás e  não  a serviço de Deus: 
 ●  O culto  "só parecia"  ser para Deus; 

 3.  A realidade que Jesus mostra é que no culto alguns  cristãos  parecem  anjos  , mas 
 fora do culto são verdadeiros  demônios  ; 

 4.  Nem todos os que são de  Israel  são  israelitas  (Romanos  9:6b); 
 5.  Um  judeu  não é aquele que é o é apenas no  exterior  (Romanos 2:28); 

 p.  O  diabo  está por trás de toda  perseguição  (Apocalipse  2:10): 
 1.  O termo grego para diabo é  diabolos  e significa: caluniador,  que faz falsas 

 acusações, difamador, que faz comentários maliciosos; 
 2.  Jesus disse para  não temer  , porque a  morte  proporcionará  a  vida  ; 
 3.  O  diabo  pode prejudicar apenas os nossos corpos  terrenos  ,  mas não pode nos 

 fazer nenhum mal  espiritual  ; 
 4.  Os  dez  dias citados por Jesus mostrava a  intensidade  da  perseguição  , mas sua 

 curta duração: 
 ●  Ela  iniciava  e rapidamente  terminava  ; 
 ●  O  início  e o  fim  da tribulação já estavam definidos; 
 ●  Isso nos faz entender o início da carta que diz "eu sou o  primeiro  e o 

 último  ", ou seja, em todo o momento Jesus está conosco  e Ele sempre está 
 no  controle  de tudo; 

 ●  Um cristão  sofre  , mas não teme o  futuro  ; 
 5.  Ser  fiel  até a  morte  é um contraste com a  fidelidade  à Roma: 

 ●  Esmirna era conhecida por seus  mais de duzentos  anos  de fidelidade à 
 Roma para herdar seus  privilégios  ; 

 ●  Mas os  cristãos  precisavam ser fiéis até a morte à  Jesus  , por bem menos 
 tempo, para herdar a  vida eterna  ; 

 ●  Nós temos conhecimento das  dez maiores perseguições  na história da 
 igreja primitiva: 

 a.  Sob Nero: 64-68 EC 
 b.  Sob Domiciano: 68-96 EC 
 c.  Sob Trajano: 104-117 EC 
 d.  Sob Marco Aurélio: 161-180 EC 
 e.  Sob Séptimo Severo: 200-211 EC 
 f.  Sob Máximo (Maximino): 235-237 EC 
 g.  Sob Décio: 250-253 EC 
 h.  Sob Valeriano: 257-260 EC 
 i.  Sob Aureliano: 270-275 EC 
 j.  Sob Diocleciano: 303-312 EC 

 6.  A  coroa da vida  em contraste com a  coroa terrena  : 
 ●  A palavra grega para  vida  é  zoe  e significa: alma  viva, alguém que está 

 cheio de vitalidade, que pertence a Deus; 
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 ●  A  coroa  aqui mencionada diz respeito à coroa de  jogos olímpicos  , comuns 
 em Esmirna quando alguém ganhava os jogos (coroa de louros da vitória); 

 ●  O que vamos receber pela  fidelidade  é um prêmio da  vitória  - a vida eterna; 
 ●  Durante os  jogos olímpicos  também havia  lutas  e  sofrimentos  ,  mas todos 

 participavam mesmo  sabendo  disso tudo, por causa do  prêmio  da vitória; 
 ●  Por isso a carta termina com  "ao vencedor"  , fazendo  alusão a uma 

 olimpíada  e suas provas;; 
 ●  Outro  contraste  é que o monte Pagos (o ponto mais  alto da cidade) era 

 repleto de templos pagãos e mansões, formando uma  coroa  : 
 a.  Jesus falou na linguagem do povo, prometendo algo  bem superio  r à 

 coroa de Esmirna  ; 
 q.  A  segunda  morte (Apocalipse 2:11): 

 1.  A promessa do texto não fala da  primeira morte  , que  é a morte  física  ; 
 2.  A  segunda  morte está descrita em Apocalipse 20:14,  21:8; 
 3.  É a separação  total  e  definitiva  de Deus (Apocalipse  21:27); 
 4.  Os  cristãos  ressuscitarão e estarão  com  Jesus; 
 5.  Os  ímpios  ressuscitarão e estarão  bem longe  de Jesus; 

 r.  Esta é a  única igreja  que não teve algo de Jesus  contra  ela, apenas uma  solicitação  de 
 fidelidade  até o fim; 

 s.  Referências: 
 1.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Esmirna 
 2.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Esmirna_(m%C3%A3e_de_Ad%C3%B3nis) 
 3.  https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2019/08/23/projeto-de-lei-nao-p 

 retende-legalizar-incesto.htm 
 4.  Dicionário Wycliffe página 676; 
 5.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibele 
 6.  Bíblia de Estudo Cronológica - Aplicação Pessoal - Página 1827; 
 7.  Bíblia de Estudo Genebra - Página 1723; 
 8.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 2048; 

 3.  Apocalipse 2:12-17: 
 a.  Carta à Igreja em  Pérgamo  ; 
 b.  Pérgamo  é conhecida hoje como  Bergama  ; 
 c.  As ruínas da antiga  Pérgamo  situam-se ao norte e a  oeste da cidade moderna; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esmirna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esmirna_(m%C3%A3e_de_Ad%C3%B3nis)
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2019/08/23/projeto-de-lei-nao-pretende-legalizar-incesto.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2019/08/23/projeto-de-lei-nao-pretende-legalizar-incesto.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibele
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 d.  A cidade ficava sobre uma colina em forma de cone; 
 e.  A  acrópole  da cidade ficava a cerca de 305 metros  de altura: 

 1.  Acrópole  é a parte do estado construída nas partes  mais altas do relevo da região; 
 2.  A  posição  tem tanto valor  simbólico  (elevar e enobrecer os valores humanos) 

 como  estratégico  , pois dali podia ser melhor defendida; 
 3.  Era na acrópole das diversas cidades que se construíam as estruturas mais  nobres  , 

 tais como os templos, e era conhecida como lugar  sagrado  ; 
 4.  Esses  templos  estavam localizados na acrópole devido  a este ser o ponto mais alto 

 da cidade o que tornaria, assim, difícil o acesso e, por sua vez, dificultaria os 
 inimigos  a lá chegar; 

 f.  O significado do nome  Pérgamo  em grego é  altura  ou  casamento  ; 
 g.  Pérgamo  foi entregue a  Roma  em 133 AEC; 
 h.  Também já foi  capital  da Ásia Menor; 
 i.  Pérgamo  acabou se tornando mais importante que  Éfeso  e  Esmirna  ; 
 j.  Em  Pérgamo  havia uma  escola  de  escultura  ; 
 k.  Havia um gigantesco  altar  esculpido de  Zeus  (41x38  metros); 
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 l.  Em  Pérgamo  foi construído o primeiro templo ao imperador  Júlio César  e dedicado a ele 
 no ano 29 AEC para o culto ao imperador: 

 1.  O nome do templo era Templo de César, Templo do Divino Júlio ou Templo do 
 Deificado Júlio César - uma vez que  após a morte  o  imperador virava um  deus  ; 

 2.  Sua construção foi iniciada por  Caio Otaviano  (futuro  imperador conhecido como 
 Augusto) em 42 AEC, depois que o senado  deificou  Júlio  César (seu pai adotivo) 
 postumamente (que acontece depois da morte de alguém); 

 3.  César foi o primeiro habitante de Roma a ser  deificado  e receber um  templo  ; 
 4.  No templo construído em homenagem à  Júlio César  , quem  passou a ser adorado 

 foi o imperador  César Augusto  , o mesmo que o construiu; 
 m.  Na época de Jesus o imperador que governava  Roma  era  Tibério César  , mas chamado 

 apenas de  César  nos evangelhos (Marcos 12:16): 
 1.  Tibério César  governou de 18 de setembro do ano 14  EC à 16 de março de 37 EC; 

 n.  Na época do Apóstolo Paulo (ano 58 EC +/-) o imperador era  Nero  (Atos 25:9-12): 
 1.  O Apóstolo Paulo apelou para  César  , que na época era  Nero  ; 
 2.  Seu nome completo era  Nero  Cláudio  César  Augusto Germânico; 

 o.  O primeiro a ser chamado de  César  foi o imperador  Júlio César  (13 de julho de 100 AEC – 
 15 de março de 44 AEC): 

 1.  Foi em sua época que a  república romana  foi transformada  em  império romano  , 
 pois era governada por  imperadores  ; 

 2.  Ele formou o primeiro  triunvirato  (três militares  romanos que assumem a política); 

 Da esquerda para a direita: Júlio César, Crasso e Pompeu. 
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 3.  Com  Júlio César  veio o início do império romano e o início do poder  centralizado 
 em  um único  governador; 

 4.  Após sua morte,  César  foi o primeiro romano a se tornar  oficialmente um  deus  , 
 sendo aclamado pela multidão e reconhecido pelo senado como  Divino Júlio  (divus 
 Julius): 

 ●  Um  imperador falecido  considerado digno de honra podia  se tornar uma 
 divindade do estado romano (divus) através de uma cerimônia de  apoteose 
 concedida pelo senado; 

 ●  A concessão da  apoteose  servia de julgamento sobre  as ações dos 
 governantes  imperiais  , da qual eram excluídos imperadores  impopulares 
 ou considerados  indignos  ; 

 5.  Seu sobrinho e filho adotivo  Caio Otávio  estava em  seu testamento como herdeiro e 
 assumiu o império: 

 ●  Caio Otávio  é mais conhecido como  Augusto  ; 
 ●  Ele governou o império romano entre 16 de janeiro de 27 AEC à 19 de 

 agosto de 14 EC; 
 ●  Em 27 AEC o senado deu-lhe o título de "Imperador César, Filho do Divino, 

 Augusto" (Imperator Caesar Divi Filius Augustus); 
 6.  O sucessor de  Augusto  foi  Tibério César  , de quem citamos  como imperador na 

 época de  Jesus  ; 
 7.  E o sucessor de  Tibério César  foi  Calígula  (37 a 41  EC), depois  Cláudio  (41 a 54 

 EC) e depois  Nero César  , de quem citamos como imperador  na época do  Apóstolo 
 Paulo  ; 

 p.  A  adoração  ao imperador romano, sem dúvida, serviu  para  unir politicamente  todas as 
 diversas religiões do império sob um  deus comum  ; 

 q.  Cada um podia adorar seus  deuses  locais  ou  nacionais  ,  mas  todos  tinham  também  que 
 adorar ao  imperador  ; 

 r.  Jesus deu uma resposta muito conhecida ao citar uma  moeda  com a imagem de  Tibério 
 César  (Lucas 20:23-25): 

 1.  Na  moeda  de Tibério César tinha uma frase: "Tibério,  filho do divino Augusto"; 
 2.  O propósito de Jesus era que as pessoas, que trazem consigo a imagem divina, se 

 dedicassem a Deus; 
 3.  Cada um adora a imagem que consigo carrega (Pr. Paulo Coutinho); 

 s.  O principal  deus  de Pérgamo era o deus  Asclépio  , o  deus da  cura  ou  medicina  : 
 1.  Seu nome era  Asclépio  em grego e  Esculápio  em latim; 
 2.  O símbolo da divindade era uma  serpente  enrolada no  cajado  ; 
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 3.  O cajado de  Asclépio  é o símbolo da  medicina  ; 
 4.  O cajado simboliza  sabedoria  e  poder  ; 
 5.  A  cobra  simboliza a  vida  e a  morte  , pois o veneno  mata  e do veneno se produz o 

 antídoto  para a vida; 
 6.  As pessoas iam para  Pérgamo  para buscarem a  cura  através  desta divindade; 

 t.  A biblioteca de  Pérgamo  competia com a biblioteca  de  Alexandria  , no Egito; 
 1.  O  pergaminho  surgiu em Pérgamo como solução para a  falta de papiro  do Egito; 
 2.  Alguns entendem que a  não exportação  do papiro foi um  boicote  para que o Egito 

 tivesse a maior biblioteca do mundo; 
 3.  O povo tinha vários  livros  e com isso  conhecimento  ,  mas demonstravam o 

 desconhecimento  a respeito de Deus; 
 u.  A  espada afiada  de dois gumes (Apocalipse 2:12): 

 1.  Representa a  Palavra de Deus  (Hebreus 4:12); 
 2.  A espada  penetra  e  divide  , como está em Hebreus, simbolizando  o  juízo  ; 
 3.  É um contraste com as  palavras dos livros  da biblioteca  e a  Palavra de Deus  ; 
 4.  O  orgulho  do  povo  era a biblioteca e o  orgulho  dos  cristãos  era a Palavra de 

 Deus; 
 v.  O  trono de satanás  (Apocalipse 2:13): 

 1.  O  trono  de satanás se refere ao  templo  de  Zeus  ou  ao  templo  do culto ao 
 imperador  - ou ambos; 

 2.  Com tantas divindades e cultos diversos, o povo foi elogiado pela fidelidade ao nome 
 de Deus; 

 3.  Pérgamo era o centro de  quatro seitas  idólatras: Zeus,  Dionísio, Asclépio e Atenas: 
 ●  Atenas  para os gregos e  Minerva  para os romanos; 
 ●  Atenas era a deusa grega da  sabedoria  , protetora das  artes, das invenções, 

 da bravura e da eloquência; 
 ●  A cidade que tinha a  deusa da sabedoria  , nada sabia  sobre o verdadeiro 

 Deus; 
 w.  Antipas  , minha fiel testemunha (Apocalipse 2:13): 

 1.  Antipas de Pérgamo  foi um bispo de  Pérgamo  , discípulo  do Apóstolo João; 
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 2.  Neste tempo, devido a perseguição aos cristãos, todos aqueles que se  opunham  a 
 oferecer  sacrifícios aos deuses viviam sob ameaça  de exílio ou execução por ordem 
 do imperador; 

 3.  Foi  preso  e quando  liberto  , devido sua firmeza na  fé cristã, começou a professar a 
 palavra e a  convencer  as pessoas de Pérgamo a  pararem  de oferecerem 
 sacrifícios, o que provocou a reprovação dos sacerdotes pagãos que exigiram que 
 parasse  de  pregar  sobre Cristo e oferecesse sacrifícios  aos deuses ancestrais; 

 4.  Devido à sua  relutância  em atender as exigências,  Antipas foi capturado e levado 
 para o templo de Ártemis onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze 
 vermelho, onde usualmente ocorriam os sacrifícios; 

 5.  Segundo a tradição, o  mártir  orou a Deus implorando  por sua alma e para que ele 
 fortalecesse a  alma dos cristãos  ; 

 6.  À noite, os cristãos levaram seu corpo  intocado  pelas  chamas para a cidade onde 
 foi  enterrado  ; 

 7.  Seu martírio ocorreu durante o reinado de  Nero  (ou  Domiciano  ) [não encontrei uma 
 referência em livro sobre Antipas, apenas no dicionário Wycliffe uma breve citação]; 

 x.  Pessoas que se apegam aos  ensinos de Balaão  (Apocalipse  2:14): 
 1.  O texto é  bem explicativo  e fala sobre: 

 ●  O  ensino  contrário ao ensino de Jesus: 
 a.  Quantas igrejas  estão ensinando  o povo a buscar apenas  os seus 

 interesses, suas bênçãos, usar coisas inanimadas como fonte de fé, o 
 apego às coisas terrenas e outras coisas; 

 ●  A  indução  para comerem alimentos  sacrificados  a ídolos: 
 a.  Os ídolos não são apenas as estátuas feitas de gesso, mas tudo ou 

 todo aquele que toma o lugar que é exclusivo de Deus em nossa vida 
 - tirando o nome de Jesus e colocando o seu próprio nome; 

 ●  A  prática  da  imoralidade  sexual: 
 a.  As igrejas estão cada vez mais vulgares, se vestindo de forma 

 mundana, praticando a lascívia, fornicação e adultério em larga 
 escala; 

 ●  A mudança de suas práticas por causa do dinheiro (Números 22-24): 
 a.  Balaão  havia rejeitado a oferta  inicialmente  , mas  depois da oferta 

 em  dinheiro  cedeu ao rei  Balaque  ; 
 2.  O texto assemelha o ensino de  Balaão  com o dos  nicolaítas  (Apocalipse 2:15): 

 ●  Veja sobre os  nicolaítas  já explicado anteriormente; 
 ●  Os  nicolaítas  seguiam a partir do diácono  Nicolau  e os de  Balaão  seguiam 

 a partir do profeta  Balaão  - todos inseridos no contexto  da  igreja  ; 
 ●  As doutrinas seguiam a  tétrade  : 

 a.  falso ensino  : havia ensino, mas apresentando um falso  evangelho; 
 b.  idolatria  : havia culto, mas o culto girava em torno  de coisas 

 inanimadas, como estátuas, óleos, pedras, plantas e outros objetos 
 inanimados; 

 c.  imoralidade sexual  : o comportamento era com indecência, 
 sensualidade, fornicação, adultério, pornografia e orgias; 

 d.  dinheiro  : o dinheiro perverteu até mesmo profetas  como Balaão; 
 y.  Virei e lutarei com a  espada da minha boca  (Apocalipse  2:16): 
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 1.  Mais uma vez Deus contrasta sua  palavra  com o  juízo  (João 12:47-48); 
 2.  Caso a igreja não se  arrependa  , Deus trará  juízo  contra  os que ensinam  e  os que 

 seguem  estes ensinamentos; 
 3.  O Apóstolo Paulo ensinou a mesma coisa a Timóteo (1 Timóteo 4:16): 

 ●  Perceba que o texto diz  "salvar a ti"  e "  salvar aos  que te ouvem"  ; 
 z.  O  maná  escondido (Apocalipse 2:17): 

 1.  O  maná  existia na época do  deserto  , mas estava  escondido  no céu, porém acabou 
 não  servindo para alimentar para a  vida eterna  (João  6:31, João 6:49); 

 2.  O  maná  escondido de Apocalipse, é o corpo de Cristo,  que  comeremos  para ter a 
 vida eterna  (João 6:50); 

 aa.  Um novo  nome  (Apocalipse 2:17): 
 1.  Desde o início Deus  nomeia  tudo segundo o seu  propósito  (Gênesis 1:5); 
 2.  O novo nome que Deus dá, representa uma  outra realidade  que viveremos 

 (Gênesis 17:5); 
 3.  O nome geralmente estava associado  ao caráter da pessoa  ,  representando quem 

 ela era internamente (Gênesis 27:36); 
 4.  Particularmente creio que, pela  mudança interna  em  nós após a ressurreição, 

 teremos um  nome exclusivo  dado por Deus; 
 5.  Os  gregos  usavam a pedra  branca  para representar os  dias  bons  , representando 

 aqui os dias  eternos  com Ele após os dias  maus  na  terra; 
 6.  Os  gregos  também usavam a pedra  branca  após a  vitória  nos jogos olímpicos, 

 tendo na pedra escrito o  nome  do  vencedor  e o  valor  do  prêmio  , representando 
 aqui o  nome  daquele que  venceu  e a  excelência  de sua  recompensa  ; 

 7.  Os  romanos  usavam pedras para votar durante um julgamento, as pedras  pretas 
 para representavam o voto para a condenação do réu e as pedras  brancas  para 
 representar a  absolvição  do réu na votação, e em Apocalipse  representando então 
 o voto de Jesus declarando a nossa  inocência  diante  de Deus (o juiz); 

 8.  Os  judeus  usavam pedras para representar a vontade  de Deus (Deuteronômio 33:8) 
 e para representar a adoção divina (Isaías 56:5-7, Isaías 62:2); 

 9.  No final temos  várias  bênçãos representadas por  uma  pedra  branca, a  justificação 
 e a  adoção  ; 

 bb.  Referências: 
 1.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 2049; 
 2.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Bergama 
 3.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3pole 
 4.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Nero 
 5.  https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar 
 6.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Triunvirato 
 7.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_na_Roma_Antiga 
 8.  Dicionário Wycliffe página 1510-1511; 
 9.      https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/historia-sobre-papel/ 
 10.  Comentário Bíblico de John Gill - 

 https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation 
 -2-17.html 

 4.  Apocalipse 2:18-28: 
 a.  Carta à Igreja em  Tiatira  ; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bergama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3pole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nero
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Triunvirato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_na_Roma_Antiga
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/historia-sobre-papel/
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation-2-17.html
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation-2-17.html
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 b.  Atualmente a região é chamada de  Akhisar  (Aquisar); 
 c.  Tiatira  foi uma grande cidade, mas foi  destruída  por  um  terremoto  durante o governo de 

 Augusto (Augusto - 27 AEC – 14 EC) e  reconstruída  pelo império romano, atingindo seu 
 auge por volta do ano 100 EC; 

 d.  Era chamada de "a cidade  fraca  que se tornou  forte  "; 
 e.  O  forte  da cidade era a  variedade  de  comércios  que  havia ali; 
 f.  As  guildas  (companhias ou associações) comerciais  ficavam  mais  em  Tiatira  do que em 

 qualquer região da Ásia Menor: 
 1.  As pessoas de determinado  setor  podiam fazer parte  das  guildas  ; 
 2.  Cada  guilda  tinha uma divindade que a  representava  (patrona divinos); 
 3.  Haviam festas às  divindades  para os associados de  cada  guilda  ; 
 4.  Todo viajante podia se associar às  guildas  , desde  que  cumprissem  as regras; 

 g.  Tiatira  ficava localizada dentro de uma região chamada  Lídia  ; 
 h.  Foi nesta região da Lídia que surgiram as  primeiras  moedas  (peças em metal que 

 representam valores) por volta do século VII AEC; 

 i.  Tiatira  é a  menor  das  sete  cidades citadas em Apocalipse,  mas sua  carta  é a mais  longa  ; 
 j.  É importante destacar que em Apocalipse a  igreja  é  simbolizada por uma  mulher  (2 

 Coríntios 11:2, Mateus 9:15, Mateus 25:1, Apocalipse 12:1-2); 
 k.  O Apóstolo Paulo conheceu algumas mulheres enquanto evangelizava em  Filipos  , e uma 

 delas é chamada de  Lídia  , uma comerciante da cidade  de  Tiatira  (Atos 16:12-15): 
 1.  Esse era um termo comum para todas as mulheres de  Lídia  ; 
 2.  Provavelmente  Lídia  não era seu nome verdadeiro; 
 3.  Alguns associam esta mulher de Atos à  Evódia  ou a  Síntique  (Filipenses 4:2); 
 4.  Essa mulher era gentia, mas  temia a Deus  (em questões  morais); 
 5.  Porém precisava conhecer o  evangelho  e participar  do  batismo  ; 
 6.  Lídia vendia um tecido de cor  vermelho-arroxeado  (púrpura); 
 7.  Lídia parece ser uma  participante  da  guilda  dos artesãos  de tecido; 

 l.  Haviam comércios de  tecidos  ,  ceramicas  e  tinturas  ; 
 m.  Antes de ser chamada de  Tiatira  , era conhecida como  Pelopia  e  Semiramis  : 

 1.  Semiramis  é uma mulher associada à  Babilônia  , pois  alguns a chamam de a 
 fundadora  da Babilônia, outros apenas como  rainha  da Babilônia e outros como 
 rainha  da Assíria; 
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 2.  Está associada à deusa do  amor  e do  erotismo  chamada  Istar  (ou Inana); 
 n.  Fazendo mais  agora  do que no  princípio  (Apocalipse  2:19): 

 1.  Assim como a cidade era  pequena  e se tornou  grande  ,  Jesus usou isso para fazer 
 um paralelo com o  crescimento  das  obras  que a igreja  realizava; 

 2.  Não podemos crescer só em  número  , se não crescermos  também em  obras  ; 
 3.  Hoje temos igrejas lotadas de cristãos  sem obras  ,  apenas  números  ; 
 4.  A igreja cresce horizontalmente (em números), mas não verticalmente (em vida 

 espiritual); 
 o.  Você tolera  Jezabel  (Apocalipse 2:20): 

 1.  Jezabel  foi uma mulher pagã que se infiltrou em Israel,  ensinou a idolatria e o reino 
 teve um fim trágico com muitas  mortes  (1 Reis 21:25,  1 Reis 16:30-33); 

 2.  Jezabel  é citada como: 
 ●  Uma  falsa  profetisa; 
 ●  Uma mulher que ensina  imoralidade  sexual; 
 ●  Uma mulher que ensina a comer  comida  sacrificada aos  ídolos; 

 3.  O comentarista bíblico John Gill fala sobre a  feminização  da igreja: 
 ●  As  mulheres  estão fazendo o  papel  dos homens; 
 ●  As  mulheres  estão tomando o  lugar  de Jesus através  de  Maria  ; 
 ●  Os  homens  estão aderindo a  homossexualidade  ; 
 ●  Os  homens  estão aderindo à  roupas  femininas  ; 
 ●  As  mulheres  estão aderindo ao  lesbianismo  ; 
 ●  As  mulheres  estão aderindo ao  feminismo  ; 
 ●  O papa  beija  a imagem de  Maria  e diz que  por causa  dela  aconteceu o 

 primeiro milagre, que ela é a que  indica  o  caminho  e que ela sempre está 
 ao  nosso lado  : 
 https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-03/papa-audiencia-geral-orac 
 ao-comunhao-maria-pandemia.html 

 4.  Existem coisas que devem ser  intoleráveis  pela igreja; 
 p.  Dei-lhe  tempo  para que se  arrependesse  (Apocalipse  2:21): 

 1.  A palavra grega para tempo neste texto é  chronos  ; 
 2.  Perceba que o texto diz que a igreja  "não quer se  arrepender"  ; 
 3.  A igreja parece já ter sido  alertada  em algum período  e estava  consciente  dos 

 problemas contidos nela; 
 4.  Mesmo  consciente  , era melhor os  lucros  e a  imoralidade  do que a  salvação  ; 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-03/papa-audiencia-geral-oracao-comunhao-maria-pandemia.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-03/papa-audiencia-geral-oracao-comunhao-maria-pandemia.html
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 q.  Vou fazê-la  adoecer  e trarei grande  sofrimento  (Apocalipse 2:22-23): 
 1.  Alguns ficarão  gravemente  enfermos  primeiro, para  que se arrependam; 
 2.  Matar os filhos  significa matar os que seguem essas  doutrinas que a igreja estava 

 aderindo ou os filhos  com essa mulher  adúltera em  especial que propagava o 
 ensino, como um sinal; 

 3.  Segundo  John Gill  : assim a igreja de Roma, por sua  adoração idólatra de imagens, 
 por suas prostituições, tanto no sentido literal e espiritual, quanto pelas feitiçarias, 
 magia, e artes diabólicas em que muitos de seus papas foram viciados, e 
 especialmente por suas barbaridades e crueldades exercidas sobre os verdadeiros 
 professores de Cristo, e pelo sangue dos mártires, com o qual ela se embriagou; 

 4.  Perceba que tanto a  igreja romana  como a  igreja evangélica  possuem algum tipo 
 de idolatria em seus cultos, seja através de símbolos, imagens, pessoas, um sistema 
 ou aos líderes [ex: papa]; 

 5.  Ele esquadrinha  mentes  e  corações  : 
 ●  O termo grego para  mentes  é  nephros  e significa "rins": 

 a.  Os  judeus  acreditavam que os  rins  seriam a sede das  emoções  e 
 afetos  (Jeremias 12:2); 

 b.  No texto de Jeremias 12:2 o termo  rim  (heb: kilyah)  é traduzido como 
 coração  ; 

 ●  Jesus nos ama  sabendo  da nossa disposição em pecar; 
 ●  Jesus deseja que  confessemos  e  abandonemos  os nossos  pecados a Ele 

 (Provérbios 28:13); 
 ●  O termo grego para  coração  é  kardia  e significa literalmente  coração  , sendo 

 o local de onde procedem as  vontades  ,  propósitos  e  esforços  (Mateus 
 15:19); 

 6.  A  doença  sempre é vista como o  resultado  do  pecado  do homem, como uma 
 espécie de  castigo  pelo erro (João 9:2, 1 Coríntios  11:30): 

 ●  O texto fala sobre o  castigo  pelo  pecado  citado anteriormente; 
 r.  Jezabel oferecia um  maior lucro  se os  cristãos  e os  viajantes  se associassem a ela 

 através das  guildas  : 
 1.  Em troca  deveriam aderir  ao culto pagão; 
 2.  Lembra que a cidade  cresceu  por conta do  comércio  ? 
 3.  O diabo oferece  altos ganhos  se o adorarmos (Mateus  4:8-10); 
 4.  Não se associe a  coisas erradas  , só porque isso  aumentaria  os seus  lucros 

 (Mateus 16:26); 
 5.  Quantos líderes cristãos passaram a frequentar  sociedades  discretas  como a 

 Maçonaria para adquirir  bens materiais  e  crescimento  ; 
 6.  Outros aderiram a  movimentos  ,  técnicas  e  alianças  para que os templos virassem 

 verdadeiros caça-níqueis  disfarçados  de igreja; 
 s.  Os profundos  segredos de satanás  (Apocalipse 2:24): 

 1.  Os falsos profetas ensinavam os profundos segredos de  satanás  e não de  Deus  ; 
 2.  Quantas  igrejas  aderiram a  movimentos  como "Batalha  Espiritual", onde se 

 localizava o  trono  de satanás, realizavam o  mapeamento  espiritual, consultavam os 
 líderes de  seitas  para descobrirem as  estratégias  de satanás e praticavam técnicas 
 de  regressão  para destruir maldições hereditárias; 
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 3.  Os  gnósticos  da época, principalmente no século II, já ensinavam que para 
 destruir  satanás você precisava entrar em sua  fortaleza  ,  ou seja, ter profunda 
 experiência  com o mal; 

 4.  Os ensinos hereges incluíam a idéia de que o que acontece no  corpo  , não tem 
 consequência  espiritual  , então a prostituição é livre: 

 ●  Jezabel se  pintava  e se  vestia  com más intenções (2  Reis 9:30); 
 ●  Provavelmente se mostrava  sensual  para conquistar  ou atrair outros 

 homens; 
 5.  O  apego  ao  título  mostra que estamos mais  longe  do  evangelho, do que  perto 

 dele; 
 6.  Nos  primeiros  séculos da igreja tentaram propagar  o  Arianismo  : 

 ●  O  arianismo  surgiu de um homem chamado  Ário  , de Alexandria  (Egito); 
 ●  Esse doutrina espalhava a ideia de que  Jesus  é uma  obra de Deus  e não o 

 Filho de Deus; 
 ●  Também que  Jesus  era  mutável  e que  nem sempre  Ele  existiu, mas 

 passou  a existir, portanto não era  eterno  ; 
 ●  Essa doutrina antiga é a mesma seguida pelas  Testemunhas de Jeová  e 

 era até mesmo seguida por  Adventistas  a alguns anos  atrás; 
 ●  Para combater o  arianismo  houve o Primeiro Concílio  de Nicéia (325 EC), 

 onde Constantino convocou os  1.800 bispos  do Império  Romano; 
 ●  Nesta reunião foi  reafirmada  a crença da igreja de  que  Jesus é Deus  : 

 a.  O  documento  afirma que  Jesus  é feito  "da substância  do Pai, Deus 
 de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e 
 não criado, homoousios tou Patrou (consubstancial ao Pai)"  ; 

 b.  Jesus disse: "Eu e meu Pai, somos um" (João 10:30); 
 c.  Jesus foi  gerado  no sentido de ter recebido o  reino  como  rei  , 

 trazendo a ideia de  assumir  uma  posição  (Salmos 2:6-9); 
 7.  A maioria dos  cristãos  de hoje parecem ser  pré-tribulacionista  : 

 ●  Quem  propagou  de forma  ampla  a ideia de que a igreja  não passará  pela 
 tribulação final foi  John Darby  por volta de 1833  EC; 

 ●  Darby  criou o pré-milenismo  dispensacionalista  , dividindo  a história em 
 sete eras  ou  sete dispensações  : 

 a.  Paraíso, Noé, Abraão, Israel, Gentios, o Espírito e o Milênio; 
 ●  Até então todos os  pais da igreja  , como  Irineu de  Lyon  (discípulo de 

 Policarpo, que era discípulo do Apóstolo João), passando pela reforma com 
 Lutero  e  Calvino  , sempre ensinaram que  a igreja vai  passar  pela grande 
 tribulação e que  depois dela  (no final) Jesus voltará  (Apocalipse 20:4-6); 

 ●  Irineu de Lyon  escreveu em seu livro  "Contras as Heresias"  : 
 a.  Capítulo 26 - Previsto o fim do seu reino: Uma revelação mais clara 

 ainda acerca dos últimos tempos e dos dez reis, entre os quais será 
 dividido o império que agora domina, foi feita por João, o discípulo do 
 Senhor, no Apocalipse. Explicando o que eram os dez chifres vistos 
 por Daniel, refere o que lhe foi dito: "Os dez chifres que tu viste são 
 dez reis que ainda não receberam o  reino, mas que receberão o 
 poder como reis, por uma hora, com a besta. Eles não têm senão um 
 pensamento, o de homenagear a besta com a sua força e o seu 
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 poder. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os 
 vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis".Está 
 claro, portanto, que aquele que deve vir matará três destes dez reis, 
 que os outros se lhe submeterão e que ele será o oitavo entre eles. 
 Eles destruirão Babilônia, reduzi-la-ão a cinzas, darão o seu reino à 
 besta e perseguirão a Igreja, mas, em seguida, serão destruídos pela 
 vinda de nosso Senhor. 

 b.  Referência: LIÃO, IRINEU. CONTRA AS HERESIAS: 5 livros 
 (coleção) . Kindle Edition. 

 ●  A igreja do primeiro século usava um documento chamado  Didaquê  (70-90 
 EC), onde no final dele está escrito que a  igreja  passará pela  grande 
 tribulação  : 

 a.  Vigiai sobre vossa vida. Não deixeis apagar vossas lâmpadas nem 
 solteis o cinto de vossos rins, mas estai preparados, pois não sabeis 
 a hora na qual Nosso Senhor vem; 

 b.  Reuni-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, 
 pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada se no último 
 momento não vos tiverdes tornado perfeitos; 

 c.  Com  efeito,  nos  últimos  dias  se  multiplicarão  os  falsos  profetas 
 e  os corruptores; as ovelhas se transformarão em lobos e o amor em 
 ódio; 

 d.  Com o aumento da iniquidade, os homens se odiarão, se perseguirão 
 e se trairão mutuamente e então aparecerá o sedutor do mundo como 
 se fosse o filho de Deus. Ele fará milagres e prodígios e a terra será 
 entregue em suas mãos e ele cometerá tais crimes como jamais se 
 viu desde o começo do mundo; 

 e.  Então  toda  a  criatura  humana  passará  pela  prova  de  fogo  e 
 muitos  se escandalizarão e perecerão. Mas aqueles que 
 permanecerem firmes na sua fé serão salvos por aquele que os 
 outros amaldiçoam; 

 f.  Aparecerão os sinais da verdade: primeiro o sinal da abertura no céu, 
 depois o sinal do som da trombeta e, em terceiro lugar, a ressurreição 
 dos mortos; 

 g.  Mas não de todos, segundo a palavra da escritura: "O Senhor virá e 
 todos os santos com Ele"; 

 h.  Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu; 
 8.  A  igreja primitiva  (primeiro século) era muito mais  cautelosa  e  intolerante  aos 

 falsos ensinos: 
 ●  O próprio Policarpo, quando Marcião, um dia, se lhe avizinhou e lhe dizia: 

 "Prazer em conhecê-lo", respondeu: "Eu te conheço como o primogênito de 
 Satã"; tanta era a prudência dos apóstolos e dos seus discípulos, que 
 recusavam comunicar, ainda que só com a palavra, com alguém que 
 deturpasse a verdade, em conformidade com o que  Paulo diz: "Foge do 
 homem herege depois da primeira e da segunda correção, sabendo que está 
 pervertido e é condenado pelo seu próprio juízo". 
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 ●  Referência: LIÃO, IRINEU. CONTRA AS HERESIAS: 5 livros (coleção) . 
 Kindle Edition. 

 ●  O que o Apóstolo Paulo escreveu está em Tito 3:10-11; 
 t.  Aquele que  vencer  e fizer minha  vontade  (Apocalipse  2:25-26): 

 1.  Sempre teremos a opção de  fazer  ou  não  a vontade de  Deus; 
 2.  Não é fazer a vontade de Deus  por um tempo  , mas até  o  fim  ; 
 3.  Os  desafios  dos cristãos de Tiatira eram: 

 ●  Saber viver com o que tinham; 
 ●  Não se associar com idolatria e imoralidade; 
 ●  Não fazer parte das associações pagãs para obterem maior lucro; 

 4.  O conhecimento a respeito de Jesus era  suficiente  para a correta  espiritualidade  ; 
 u.  Autoridade  sobre as  nações  (Apocalipse 2:26): 

 1.  Significa  converter  os  pecadores  e ganhar as nações  para o reino de Cristo; 
 2.  As  nações  dominadas por satanás não teriam um poder  maior do que o poder da 

 igreja  fiel  (Mateus 16:18); 
 3.  A  reforma protestante  é um grande exemplo disso: 

 ●  Uma  igreja sincera  e fiel a Deus surgiu de dentro do poder opressor da 
 igreja romana  ; 

 ●  Algo semelhante foi dito ao profeta  Daniel  (Daniel  7:25-27); 
 v.  Governará com  cetro  de  ferro  (Apocalipse 2:27): 

 1.  A palavra grega para  pastor  é  poimen  ; 
 2.  A palavra grega para  governará  é  poimaino  ; 
 3.  A palavra grega para  cetro  é  rhabdos  e significa:  bastão, vara, bordão, bastão do 

 pastor, cetro real; 
 4.  A idéia é governar no sentido de executar o serviço  pastoral  , como apascentar, 

 cuidar do rebanho e tomar conta das ovelhas; 
 5.  Porém não de forma a  tolerar  todas as coisas, mas  com um  bastão de ferro  para 

 quebrar  os que estão aprisionados aos  pecado  , nas  mãos do  diabo  ; 
 w.  Lhe darei a  estrela da manhã  (Apocalipse 2:28): 

 1.  A estrela da manhã é o planeta  Vênus  , aparecendo na  parte mais  escura  e  fria  da 
 noite, precedendo o  amanhecer  ; 

 2.  Jesus aparecerá quando o mundo estiver em seu  ponto  mais sombrio  e difícil; 
 3.  Jesus  trará a luz  (simbolizado pelo sol da manhã que  inicia em seguida) e cumprirá 

 sua promessa; 
 x.  Referências: 

 1.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiatira 
 2.  https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADdia 
 3.  Bíblia de Estudo King James - Página 2117 
 4.  Bíblia de Estudo Genebra - Página 1724 
 5.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 2049 
 6.  https://www.casadamoeda.gov.br/portal/socioambiental/cultural/origem-do-dinheiro.ht 

 ml 
 7.  Livro "Casa da Moeda do Brasil: 290 anos de História, 1694/1984" 
 8.  Bíblia de Estudo Cronológica - Aplicação Pessoal - Página 1829 
 9.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%ADramis 
 10.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Inana 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiatira
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADdia
https://www.casadamoeda.gov.br/portal/socioambiental/cultural/origem-do-dinheiro.html
https://www.casadamoeda.gov.br/portal/socioambiental/cultural/origem-do-dinheiro.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%ADramis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inana
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 11.  Comentário Bíblico de John Gill - 
 https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation 
 -2-18.html 

 12.  https://www.christianitytoday.com/history/people/pastorsandpreachers/john-nelson-da 
 rby.html 

 13.  https://lucasbanzoli.no.comunidades.net/pre-tribulacionismo-pais-da-igreja 

https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation-2-18.html
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation-2-18.html
https://www.christianitytoday.com/history/people/pastorsandpreachers/john-nelson-darby.html
https://www.christianitytoday.com/history/people/pastorsandpreachers/john-nelson-darby.html
https://lucasbanzoli.no.comunidades.net/pre-tribulacionismo-pais-da-igreja
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 Apocalipse Capítulo 3 
 1.  Apocalipse 3:1-6: 

 a.  Carta à Igreja em  Sardes  (ou Sárdis); 
 b.  Atualmente a região é chamada de  Sart  ; 
 c.  A  Lídia  era um reino antigo da  Anatólia  (ou Ásia Menor),  entre os anos de 1200 AEC até 

 546 AEC: 
 1.  A capital real da  Lídia  era  Sardis; 
 2.  Todo o reino contava com  terras e campos férteis  ,  especialmente a região de sua 

 capital; 
 3.  Além disso, a  terra era rica  em cavalos, dava um bom  vinho, açafrão, zinco e outros 

 metais, com destaque ao  ouro  que tornava o reino bastante  rico  ; 
 4.  Em 546 AEC o reino da  Lídia  foi destruído pelo rei  persa  Ciro e desde então a  Lídia 

 sempre esteve dominada pelos  persas  ,  macedônios  ,  sírios  e  romanos  ; 
 5.  As  primeiras moedas  da história apareceram há cerca  de 2.700 anos e foram 

 cunhadas no próspero reino da  Lídia  , com uma liga  de ouro e prata chamada 
 electro  ; 

 d.  Sardes  é agora uma pequena  aldeia obscura  , de casas  pequenas  , e poucos outros 
 habitantes nela além de  pastores  e  criadores  de vacas; 

 e.  No século VI AEC morava em  Sardes  um  rei  muito rico  chamado  Creso  : 
 1.  Creso  ficou muito  rico  por exportar uma  areia  do rio  Pactolo, em que Creso dizia 

 ser o rio em que o rei  Midas  se banhava; 
 2.  O  rio Pactolo  nasce no monte  Tmolo  ; 
 3.  O  rei Midas  é aquele personagem da mitologia grega  que tudo o que tocava virava 

 ouro  ; 
 4.  O rei de  Sardes  parece com as igrejas que  prosperam  vendendo supostos objetos 

 místicos  naturais (água do rio Jordão, pedra do Querite,  azeite de Israel); 

 f.  Sardes  era na época em que o  Apocalipse  foi escrito  uma cidade muito  rica  ; 
 g.  A cidade protegia a sua  riqueza  em uma cidadela em  uma  Acrópole  no topo de uma colina 

 fortificada que estava a cerca de 500 metros acima do solo; 
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 h.  Penhascos  íngremes cercavam a cidade por três lados, e havia apenas um ponto de 
 acesso, uma garganta estreita de terra ao sul; 

 i.  Por causa de suas  defesas naturais  , a cidade chamava-se  "Sardes, a Inviolável"; 
 j.  Mesmo sendo uma  fortaleza  , Sardes foi  invadida  duas  vezes: 

 1.  Ciro, o rei da Pérsia em 546 AEC; 
 2.  Antíoco, o Grande, da Síria em 214 AEC; 

 k.  Sardes  foi invadida duas vezes e da  mesma forma  : 
 1.  Os homens  escalaram  a parede no ponto mais íngreme  e acharam o topo 

 desprotegido  ; 
 2.  Enquanto o povo de Sardes  dormia  em  suposta segurança  ,  os soldados 

 conquistadores vieram  de repente  , tomaram o controle  e saquearam a cidade de 
 Sardes; 

 l.  Um  terremoto  que ocorreu em 17 EC durante o governo  romano destruiu a cidade: 
 1.  Tibério César  reconstruiu a cidade e já era uma cidade  desenvolvida  na época do 

 Apóstolo João; 
 m.  Em  Sardes  tinha o  Templo de Ártemis  (o quarto maior  do mundo antigo e um dos mais 

 bem preservados, medindo de 50 a 100 metros com 19 metros de altura) e um complexo 
 que inclui  ginásio  e  sinagoga  ; 

 n.  As  escavações  que ocorreram em 1962 EC revelam que  ali havia uma  grande  sinagoga 
 judaica e uma  comunidade  judaica muito  próspera  e  numerosa  na era do cristianismo; 

 o.  O  paganismo  em Sardes era considera como o mais  sofisticado  ; 
 p.  Tem fama de estar  vivo  , mas está  morto  (Apocalipse  3:1): 

 1.  Não é  mencionado  no texto nada relacionado à  perseguição  ; 
 2.  O que mostra que a cidade era segura e não havia  conflito  algum, um ponto 

 positivo  e ao mesmo tempo  negativo  ; 
 3.  Em Sardes viviam bem todas as elites, fossem os  governantes  ,  os  judeus  ou os 

 cristãos  ; 
 4.  Como não havia  oposição  , os cristãos acabaram se  acostumando  e se 

 esquecendo  do seu papel no mundo: 
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 a.  Alguns problemas parecem  surgir  em nossas vidas para nos tirar de nossa 
 zona de conforto  ; 

 5.  O problema maior em  Sardes  era a morte  espiritual  ,  embora estivessem vivos 
 fisicamente  ; 

 6.  A igreja em Sardes tinha fama de ser a  melhor  igreja,  a mais  ativa  e a mais 
 avivada  : 

 a.  Mas Jesus revela no texto suas  vestes sujas  pelo pecado; 
 b.  A  igreja  pode ser chamada de  viva  e de realizar a  obra  de Deus, mas se 

 estiver em  pecado  , de  nada  vai adiantar tanta obra; 
 c.  Não há  elogios  divinos quando  escondemos  nossos pecados  na  religião  ; 

 q.  Fortaleça o que  resta  (Apocalipse 3:2): 
 1.  Embora os cristãos tivessem um interesse grande em  morte  e  imortalidade  , isso 

 era baseado na observação dos ciclos da  fertilidade  da natureza e a  adoração  de 
 Ártemis (Diana) e não na  Palavra de Deus  ; 

 2.  Mas ainda restava um pouco de  espiritualidade cristã  ,  embora estivesse se 
 misturando  aos poucos com a cultura; 

 3.  O  aviso  de Jesus é para  a igreja fortalecer  o que  restava de espiritual e cristão, 
 antes que a lâmpada se  apagasse  definitivamente (1  Tessalonicenses 5:19); 

 r.  Lembra-te, portanto, do que tu tens  recebido  e  ouvido  (Apocalipse 3:3): 
 1.  Jesus  orientou  a igreja em como consertar o problema  atual; 
 2.  Voltar  ao que  viveu  no início com Deus; 
 3.  Voltar  ao que  aprendeu  no início sobre o evangelho; 
 4.  Jesus orientou  guardar  para não se esquecer mais; 
 5.  Jesus orientou a se  arrependerem  , para que a  misericórdia  operasse novamente 

 pela  graça  ; 
 6.  Jesus comparou a sua vinda como a de um  ladrão à noite  : 

 a.  Jesus  comparou  a sua vinda com as  histórias  da própria  cidade  , que foi 
 invadida  e  destruída  duas vezes à noite, enquanto  o povo dormia; 

 b.  A  falta de atenção  da igreja foi comparada ao fato  do povo da cidade não 
 atentar para as  invasões  inimigas; 

 c.  Jesus comparou  sua vinda  à um ladrão que chega à noite  (1 
 Tessalonicenses 5:2); 

 s.  Tem  uns poucos  em Sardes (Apocalipse 3:4): 
 1.  Ainda que a  maior parte  da igreja esteja em um estado  de  morte espiritual  ou de 

 dormência  , precisamos fazer a diferença permanecendo  vivo  espiritualmente; 
 2.  Jesus  não vai nos poupar  por nos  igualarmos  aos que  continuam dormindo ou 

 mortos; 
 3.  Precisamos fazer parte do  grupo  dos poucos que ainda  estão  acordados  ; 
 4.  Precisamos manter nossas  vestes limpas  e não  contaminadas  . 

 a.  Contaminado  não representa  morto  necessariamente; 
 b.  A  doença  mortal nem sempre começa  matando  ; 
 c.  Os romanos se vestiam de  branco  para comemorar uma  vitória  ; 

 t.  O livro da  vida  (Apocalipse 3:5): 
 1.  O  livro da vida  é onde fica registrado o nome dos  que  não irão  para o lago de fogo 

 (Apocalipse 20:15); 
 u.  Referências: 
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 1.  https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADdia 
 2.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 2050 
 3.  Comentário Bíblico de John Gill - 

 https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation 
 -3-1.html 

 4.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Creso 
 5.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Midas 
 6.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Pactolo 
 7.  https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rdis 
 8.  https://blog.israelbiblicalstudies.com/pt-br/jewish-studies/porque-sardes-era-tao-segu 

 ra-de-si-mesma/ 
 9.  Bíblia de Estudo Genebra - Página 1724 
 10.  Dicionário Wycliffe página 1767-1768 
 11.  Bíblia de Estudo King James - Página 2117-2118 
 12.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_de_Oliveira 
 13.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Triunfo_romano 
 14.  https://www.historiacombatemedieval.com.br/post/o-antigo-reino-da-l%C3%ADdia 
 15.  https://cronicasdaanatolia.blogspot.com/2006/12/o-reino-da-ldia-o-antigo-reino-da-ldi 

 a.html 
 16.  https://nationalgeographic.pt/historia/grandes-reportagens/2099-as-primeiras-moeda 

 s-da-historia 
 2.  Apocalipse 3:7-13: 

 a.  Carta à Igreja em  Filadélfia  (ou Alasehir); 
 b.  Filadélfia  também era uma cidade do antigo reino da  Lídia  ; 

 1.  E que também ficava próxima ao monte  Tmolo  ; 
 2.  Localizada a pouco mais de 40 km à leste de  Sardes  ; 
 3.  Seria como percorrer a  Ponte Rio-Niterói  3 vezes (13.290  metros x3); 
 4.  Seus  fundadores  foram habitantes de  Pérgamo  ; 
 5.  Como os  bárbaros  eram mantidos longe, seus habitantes  trouxeram a  cultura 

 grega e o  idioma  grego para a cidade; 
 c.  Há duas  teorias  parecidas sobre a  fundação  da cidade: 

 1.  Alguns dizem que a cidade de  Filadélfia  foi fundada  em aproximadamente 150 e 
 140 AEC por  Átalo II Filadelfo  , governador de  Pérgamo  ,  que era chamado de 
 Filadelfo por causa de sua devoção a seu irmão  Eumenes  II  ; e daí a cidade teria 
 recebido o nome  Filadélfia  ; 

 2.  Já outros dizem que quem fundou  Filadélfia  foi  Eumenes  II  , e não  Átalo II  , e que 
 ele nomeou a cidade pelo nome  Filadélfia  em honra  a seu irmão  Átalo II  . 

 3.  Independente da teoria, a idéia é que um  irmão  fundou  a cidade em  honra,  ao  amor 
 e à  lealdade  ao outro; 

 d.  Esse  amor  entre  irmãos  foi perpetuado na cidade que  foi fundada com o nome  Filadélfia  , 
 que significa "  amor fraternal  ": 

 1.  Em grego  Filadélfia  (Φιλαδέλφεια), significa "amor  fraternal", composto de φίλος, 
 "  amado  " e ἀδελφός, "  irmão  "; 

 e.  A cidade está localizada numa  estrada  que dá acesso  à parte  central  da Ásia Menor, 
 servindo como uma  porta de entrada  para a região principal: 

 1.  Essa estrada era uma importante  rota comercial  ; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADdia
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation-3-1.html
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation-3-1.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Creso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Midas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pactolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rdis
https://blog.israelbiblicalstudies.com/pt-br/jewish-studies/porque-sardes-era-tao-segura-de-si-mesma/
https://blog.israelbiblicalstudies.com/pt-br/jewish-studies/porque-sardes-era-tao-segura-de-si-mesma/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Triunfo_romano
https://www.historiacombatemedieval.com.br/post/o-antigo-reino-da-l%C3%ADdia
https://cronicasdaanatolia.blogspot.com/2006/12/o-reino-da-ldia-o-antigo-reino-da-ldia.html
https://cronicasdaanatolia.blogspot.com/2006/12/o-reino-da-ldia-o-antigo-reino-da-ldia.html
https://nationalgeographic.pt/historia/grandes-reportagens/2099-as-primeiras-moedas-da-historia
https://nationalgeographic.pt/historia/grandes-reportagens/2099-as-primeiras-moedas-da-historia
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 f.  O distrito de  Filadélfia  era uma área de cultivo de  uvas  e produção de  vinho  : 
 1.  A cidade  prosperava  unindo sua produção de  uvas  e 

 vinhos  à sua boa localização em uma rota comercial  da 
 Ásia Menor; 

 2.  Como consequência seus moradores eram adoradores 
 do deus  Dionísio  (imagem à direita); 

 3.  Dionísio é, na antiga religião grega, o deus dos  ciclos 
 vitais  , das  festas  , do  vinho  , da  insânia  , do  teatro  ,  dos 
 ritos  religiosos mas, sobretudo, da  intoxicação  que 
 funde o  bebedor  com a  deidade  ; 

 a.  Beber  era sinônimo de  adorar  e de estar em 
 harmonia  com o Dionísio; 

 4.  Dionísio  também era chamado de  Baco  ; 
 5.  Dionísio  era representado nas cidades gregas como  o 

 protetor dos que  não pertencem  à sociedade 
 convencional e, portanto, simboliza tudo o que é 
 caótico  ,  perigoso  e  inesperado  , tudo que  escapa da 
 razão  humana e que só pode ser atribuída à ação 
 imprevisível  dos deuses; 

 6.  O culto a Dionísio aparece no livro de Macabeus (2 
 Macabeus 6:7-8): 

 a.  Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus 
 eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual e, por ocasião 
 das festas em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo 
 de Baco, coroados de hera. 

 b.  Por instigação dos ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as 
 cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e 
 levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que 
 se recusassem a adotar os costumes helênicos. 

 7.  Os  judeus  eram acusados de participar das festas à  Dionísio  (ou Baco): 
 a.  Os  judeus  não participavam  voluntariamente  , mas eram  obrigados  , como 

 vimos no livro dos Macabeus (2 Macabeus 6:7-8); 
 b.  Alguns  símbolos  judaicos também eram utilizados pelos  adoradores de 

 Dionísio  , como a  folha  de videira,  cacho  de uvas e  taças  ; 
 c.  Adoradores  extáticos  de  Dionísio  sempre gritavam a  frase sem sentido: 

 "Euoe Saboe!"  : 
 a.  Extático  (com X) é alguém que está em  êxtase  ; 
 b.  Alguns dizem ser uma forma  embriagava  de gritar o  nome de Deus 

 no Antigo Testamento - "Yahweh Sabaoth"; 
 c.  Às vezes, era  pronunciado  de  outra  forma - "Iao Sabaoth"; 

 d.  A  bebida alcoólica  nos faz esquecer da Palavra de  Deus (Provérbios 
 31:4-5); 

 8.  A  embriaguez  dionisíaca era mais uma mera  auto-indulgência  : 
 a.  A ideia era ter uma  espiritualidade simulada  ; 
 b.  Indulgência  = perdão, absolvição de pena, ofensa ou  dívida; 
 c.  Auto-Indulgência  = perdão ou absolvição própria; 
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 9.  A embriaguez era  confundida  com o fato de alguém estar cheio do Espírito Santo: 
 a.  O Apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo à  repudiar  esse pensamento 

 e tipo de culto (Efésios 5:18-20); 
 b.  Em Atos 2 temos uma confusão com a  embriaguez  bem  parecida (Atos 

 2:15); 
 10.  O fato da Bíblia  proibir  a  embriaguez  , não é uma  aprovação  bíblica para beber 

 vinho (Efésios 5:18): 
 a.  O Espírito Santo  não  está permitindo  beber  até não  se  embriagar  ; 
 b.  Mas está dizendo:  "não inicie o ato de beber, pois  você vai se embriagar"  ; 
 c.  Perceba que há uma  comparação  com  "ser cheio do Espírito  Santo"  e 

 ninguém é  cheio do Espírito Santo  sem antes começar  a  "beber aos 
 poucos"  do Espírito Santo, simbolizado por água (João  4:14); 

 d.  Da mesma forma  não podemos beber  , pois vamos cair  no erro da 
 embriaguez  ; 

 e.  Leia as apostilas sobre como o  vinho  era  bebido  , sempre  com  porções de 
 água  para saborear e não para se  embriagar  ; 

 g.  A  destruição  da cidade ocorreu no ano 17 EC devido  a um  terremoto  : 
 1.  A cidade de  Filadélfia  estava localizada em cima da  falha  geológica onde ocorreu o 

 abalo sísmico; 
 2.  O imperador  Tibério César  reconstruiu a cidade: 

 a.  Enquanto sua  reconstrução  ocorria ele  isentou  a cidade  de impostos; 
 b.  Por causa de sua ajuda, a cidade foi chamada por algumas décadas de 

 "  Neocesareia  "; 
 3.  Devido à  instabilidade  do local, as pessoas passaram  a morar ao redor da cidade 

 (não tinham mais  confiança  na cidade); 
 h.  A chave de  Davi  (Apocalipse 3:7): 

 1.  Jesus se apresenta como alguém que é  santo  e  verdadeiro  : 
 a.  Isso é uma referência direta para a  mistura  de cultos; 
 b.  Além de uma referência a  simulação  de vida  espiritual  produzida por 

 bebidas inebriantes (que embriagam); 
 c.  Ainda hoje existem  religiões  com base em  bebidas  e  drogas  para  simular 

 uma vida espiritual; 
 2.  A palavra grega para  chave  é o termo "  kleis  ": 

 a.  A pessoa que tem poder para  abrir  ou  fechar  algo; 
 3.  A chave da  casa de Davi  era algo já revelado ao profeta  Isaías  (Isaías 22:22); 
 4.  Essa  chave  dava  acesso  à uma  audiência  com o rei: 

 a.  Portanto, era um símbolo de  autoridade  ; 
 b.  A mesma  expressão  foi usada por Jesus se referindo  à  igreja  (Mateus 

 16:19): 
 a.  Ligar  neste texto é o termo grego  deo  e significa:  atar um laço, 

 prender, colocar sob obrigações da lei ou do dever, estar preso a um 
 esposo ou esposa, proibir, declarar ser ilícito; 

 b.  Desligar  neste texto é o termo grego  luo  e significa:  libertar alguém 
 ou algo preso, libertar alguém que está atado, soltar alguém 
 amarrado, livrar de laços, tornar livre, desatar, dissolver 

 c.  Há pelo menos  quatro interpretações  deste texto; 
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 i.  Autoridade docente: 
 1.  Amarrar (ou ligar) no sentido de declarar como 

 proibido, falso; 
 2.  Soltar (ou desligar) no sentido de declarar como 

 permitido, correto; 
 3.  O Apóstolo Pedro e os outros discípulos iriam 

 transmitir as doutrinas bases da igreja e permitir ou 
 não, segundo o Espírito Santo os direcionassem a 
 fazer; 

 4.  O verdadeiro ensino dá acesso ao céu, e os falsos 
 ensinos deixam as pessoas de fora do céu; 

 ii.  Poder disciplinar: 
 1.  Amarrar (ou ligar) no sentido de excluir da comunidade 

 cristã; 
 2.  Soltar (ou desligar) no sentido de acolher na 

 comunidade cristã; 
 3.  O Apóstolo Pedro e os outros discípulos iriam 

 averiguar se pela conduta os cristãos iriam entrar no 
 céu ou ficar de fora, uma vez que deveriam imitar a 
 Cristo; 

 4.  Eles não permitiram inicialmente a entrada dos gentios 
 no céu, mas o Espírito Santo os impeliu para isso 
 (como ocorreu com Cornélio em Atos 10); 

 iii.  Expressões jurídicas: 
 1.  Amarrar (ou ligar) no sentido de recusar o perdão ou 

 pagamento da dívida; 
 2.  Soltar (ou desligar) no sentido de perdoar a dívida ou 

 culpa; 
 3.  Pela pregação da Palavra de Deus as pessoas 

 recebem perdão e por este meio entram no céu, 
 porém, os que rejeitam o evangelho continuam com 
 sua culpa; 

 iv.  Poder contra os demônios: 
 1.  Amarrar (ou ligar) no sentido de destituir os demônios; 
 2.  Soltar (ou desligar) no sentido de libertar do poder 

 demoníaco; 
 3.  Através da mensagem de Jesus os seres humanos 

 seriam libertos das garras do diabo; 
 5.  Em Jesus a  porta  para a  salvação  é  aberta  , dando acesso  à Deus, mas quando se 

 fecha  ninguém mais  abre  , vindo o juízo: 
 a.  Semelhante a porta da Arca de Noé (Mateus 24:38-39); 

 i.  Sei que você tem  pouca força  (Apocalipse 3:8): 
 1.  A cidade havia sido destruída e estava em uma situação complicada, sendo 

 reconstruída por Roma; 
 2.  As bases, construções e colunas estavam abaladas pelo terremoto; 
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 3.  Da mesma forma a igreja não tinha muita força como cidades maiores, mas eles 
 possuíam o principal,  guardar  a  palavra  e  não negar  o nome: 

 a.  Jesus pode não dar grandes prosperidades na terra, mas dará a todos um 
 reino nos céus; 

 j.  Os que  se dizem judeus  e não são (Apocalipse 3:9): 
 1.  Na  sinagoga  que havia ali estavam judeus  mentirosos  e  hostis  ao evangelho; 
 2.  Os locais que proclamam algo  diferente  do  evangelho  não passam de sinagogas 

 de satanás; 
 3.  Sinagoga  : porque é o  local  onde a Palavra de Deus  era ensinada e proclamada; 
 4.  Satanás  : porque o ensino ou pregação da Palavra de  Deus era  falso  e  pernicioso  ; 
 5.  Esse tipo de ação produz pessoas que  acham ser  cristãs,  mas são  desconhecidas 

 por Deus (Mateus 7:22-23): 
 a.  São desconhecidas por aquilo que praticam; 

 k.  A  provação  que está por vir (Apocalipse 3:10): 
 1.  A palavra grega para  provação  é  peirasmos  e significa:  experimento, tentativa, 

 teste, prova: 
 a.  Podemos entender que os  testes em geral  que atravessamos  só é possível 

 porque  Deus  está nos  guardando  ; 
 b.  Precisamos entender a mente do  criador  do  sistema  mundano  , pois é algo 

 relacionado à  humanidade  (ao ser humano), pois o inimigo  só entende isso 
 (Mateus 16:23); 

 c.  O COVID-19 é somente um  teste  para um  sistema maior  que ainda virá, 
 mas Deus está  guardando  muitos do seu povo desses  testes  e  infecções  ; 

 2.  Há pelo menos  três  interpretações deste texto: 
 a.  Uma referência à não passar pela  grande tribulação  citada em Mateus 

 (Mateus 24:21): 
 a.  Porém em Mateus 24 é usado um  outro termo  para a grande 

 tribulação (do grego  thlipsis  - prensar, pressão,  opressão, aflição, 
 tribulação ou angústia); 

 b.  Deus nos guardaria, portanto, dessa  grande tribulação  ; 
 b.  Uma referência a igreja fiel que  passaria  pela grande  tribulação, citada em 

 Mateus (Mateus 24:21), mas seria  guardada  nesse período: 
 c.  Uma referência a  grandes momentos  de aflições e perseguições  na terra de 

 uma forma  geral  ; 
 3.  A palavra grega para "  mundo  " (mundo todo) é  oikoumene  e significa: terra 

 habitada, império grego ou império romano, totalidade da terra habitada: 
 a.  Não se refere ao  mundo  todo  , enquanto existir pessoas  nascendo e 

 gerações  futuras  e  infinitas  , mas o mundo conhecido  e habitado; 
 b.  É a mesma palavra usada em Mateus na  pregação  do evangelho  (Mateus 

 24:14): 
 a.  Inclusive, isso já pode ter ocorrido, pois os  discípulos  pregaram o 

 evangelho em todos os países no primeiro século; 
 l.  Uma  coluna  no  santuário  do meu Deus (Apocalipse 3:12): 

 1.  Esse texto faz menção ao problema do  terremoto  que  devastou  a cidade e obrigou 
 os moradores sobreviventes a  saírem  de suas casas; 

 2.  Há pelo menos  duas promessas  neste texto: 
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 a.  Não ser  destruído  e permanecer  vivo  eternamente (uma coluna); 
 b.  Não ter que  se mudar  para um outro local pela  instabilidade  (jamais sairá); 

 3.  A cidade era  conhecida  pelo  nome  dado devido ao amor  entre os irmãos Átalo e 
 Eumenes: 

 a.  Nós seremos  conhecidos  pelo amor de Deus pela igreja  e pelo amor da 
 igreja por Deus; 

 4.  No  Templo de Salomão  isso já havia ocorrido em honra  à dois homens tementes à 
 Deus (1 Reis 7:13-22, 2 Crônicas 3:17): 

 a.  Boaz  : ficava à esquerda e significa: nele há força,  simbolizando a fé; 
 b.  Jaquim  : ficava à direita e significa: ele firma ou  estabelece, simbolizando a 

 esperança; 
 m.  Referências: 

 1.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A9lfia 
 2.  Bíblia de Estudo Genebra - Página 1725 
 3.  Dicionário Wycliffe página 797 
 4.  Bíblia de Estudo King James - Página 2118-2119 
 5.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 1921, 2050, 2051 
 6.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Dioniso 

 3.  Apocalipse 3:14-22: 
 a.  Carta à Igreja em  Laodicéia  ; 
 b.  A cidade era chamada originalmente de  Dióspole  (Diospolis)  e depois de  Roa  (Rhoas): 

 1.  Passou a ser chamada de  Laodicéia  quando  Antíoco II  Teos  reconstruiu a cidade 
 após um terremoto e dedicou a cidade à sua esposa  Laódice  (Século III AEC); 

 c.  Hoje a cidade se chama  Denizli Ladik  ; 
 d.  Laodicéia  ficava na região da  Frígia  ; 
 e.  A  altura  em que a cidade ficava era de  280  metros; 
 f.  A cidade ficava próxima de  Colossos  (ou Colossas)  e  Hierápolis  : 

 1.  Ficava no grande vale do  Rio Lico  ; 

 g.  Foi  destruída novamente  por volta do ano 61 EC, mas  rejeitou o dinheiro do senado, 
 usando sua  própria  riqueza para ser  reconstruída  : 

 1.  "No mesmo ano, Laodicéia, uma das famosas cidades asiáticas, foi colocada em 
 ruínas por um terremoto, mas se recuperou com recursos próprios, sem a ajuda de 
 nós mesmos"  - Tácito, Annales 14:27 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A9lfia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dioniso
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 h.  A  arqueologia  já descobriu alguns edifícios em Laodicéia: 
 1.  Dois Teatros (grande e pequeno); 
 2.  Ninfeu (ninfas aquáticas); 
 3.  Templo jônico; 
 4.  Ginásio; 
 5.  Estádio; 
 6.  Aqueduto; 

 i.  Duas  curiosidade  sobre a idéia grega de existir templos  para cultos: 
 1.  Na arquitetura grega, os  templos  eram as edificações  que  despertavam  o maior 

 interesse  ; 
 2.  Eram construídos não só para  reunir pessoas  em seu  interior para cultos religiosos, 

 como também para  proteger  da chuva ou do sol as  esculturas  de suas 
 divindades  ; 

 3.  Os discípulos de Jesus também se  maravilharam  com  o  templo  (Marcos 13:1-2); 
 j.  Em Laodicéia havia  três fontes  principais de renda: 

 1.  Lã negra  de fina qualidade, brilhosa e super macia: 
 a.  Uma importante indústria  têxtil  existia na cidade; 
 b.  A  lã negra  vinda da criação de  ovelhas negras  , gerava  importante fonte de 

 riqueza para a cidade; 
 c.  Os  rebanhos  mantidos próximo aos  vales  produziam lã  negra que era 

 excepcionalmente  macia  ; 
 d.  A lã era comprada e vendida nos mercados da cidade; 
 e.  A  qualidade  da ovelha vinha do  vale  do  Lico  e não  do alto da  montanha  : 

 a.  Com a lã negra produziam  mantos  e  tapetes  ; 
 2.  Colírio  para os olhos feito de um pó chamado  Pó Frígio  : 

 a.  Provavelmente as  escolas de medicina  em Laodicéia  desenvolveram o 
 remédio; 

 b.  O termo grego para colírio é  kollourion  e vem de uma  palavra (kollura) que 
 significa um "bolo" ou uma "massa"; 

 c.  Acredita-se que era feito com o pó do  barro  de  Hierápolis  cheio de  minerais 
 e misturado com  água  , fazendo uma massa; 

 3.  Instituições  financeiras  : 
 a.  Eram uma espécie de  banco  , que permitia guardar sua  riqueza  e a riqueza 

 de outros locais; 
 b.  Alguns  fundos  financeiros na época ficavam guardados  em  Laodicéia  por 

 segurança: 
 a.  Principalmente o  ouro  ; 

 c.  Na prática, a cidade sentia-se segura por causa dos  bancos  , pois ela detinha 
 muito dinheiro e ouro  consigo  ; 

 d.  O  escritor  e  advogado  romano Marco Túlio Cícero retirou  dinheiro  em 
 Laodicéia no ano 5 AEC; 

 k.  Laodicéia era a cidade  mais rica de todas  as cidades  citadas em Apocalipse; 
 l.  O abastecimento de  água  em Laodicéia era  precário  : 

 1.  Embora a cidade fosse  rica  , não havia  água  : 
 a.  É como algumas igrejas que são  ricas  , mas foram  perdendo  a essência do 

 Espírito Santo  , que também é representado pela água  (João 7:38-39); 
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 2.  Sem água da própria cidade, os  problemas  passam a ser constantes, pois a água 
 que chega na cidade vem  de fora dela  : 

 a.  É interessante como algumas  igrejas  adotaram o costume  de chamar 
 pessoas  de fora  o tempo todo para  inchar  o local,  porque não tem  água 
 própria  ; 

 3.  Os  principais  problemas que  interrompiam  o fornecimento  externo de água: 
 a.  A seca; 
 b.  Os inimigos; 

 m.  Os  aquedutos  são meios de  canalizar  água para um local  sem  água: 
 1.  A própria Roma era abastecida por  mais de dez  aquedutos; 
 2.    Enquanto os  ricos  recebiam água em suas  residências  ,  a população mais  pobre 

 só podia retirar água das  fontes públicas  mediante  o pagamento de uma  taxa  ; 
 3.  Os  aquedutos  que faziam esse abastecimento de água  tinham entre 8 e 85 km de 

 extensão e eram elevados a mais de 60 metros; 
 4.  Entre os  aquedutos  romanos, pode-se citar os seguintes:  Aqua Appia, Anio Vetus, 

 Aqua Marcia, Aqua Tepula, Aqua Iulia, Aqua Virgo, Aqua Alsietina, Anio Novus, Aqua 
 Claudia, Aqua Traiana e Aqua Alexandrina; 

 5.  O  primeiro  a ser construído entre todos eles foi o  de  Aqua Appia  , feito no ano 312 
 AEC por Appius Claudius Caecus; 

 6.  Já o  maior  de todos foi o aqueduto de  Aqua Marcia  que possuía 91 km de 
 extensão; 

 n.  A água em Laodicéia era  encanada  e chegava por meio  de  aquedutos  ligados à cidades 
 próximas: 

 1.  Segundo a Bíblia Arqueológica, a água quente vinha de  Hierápolis  ; 
 2.  A água quente era carregada de  minerais  como o cálcio,  bicarbonato de sódio e 

 alguns sais; 
 3.  Alguns acreditavam que essas águas tinham propriedades  medicinais  e que 

 ajudavam a restaurar a  pele  ; 
 4.  A água começava bem  quente  , e depois terminava  morna  ao chegar em Laodicéia; 
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 o.  Laodicéia ficava  entre duas  cidades com tipos de água diferente: 
 1.  Hierápolis  : A cidade das fontes de água  quente  ; 
 2.  Colossas  (ou  Colossos  ): A cidade de água  fresca  e  potável; 
 3.  É importante lembrar que água  doce  e água  potável  ,  são duas águas  diferentes  : 

 a.  Você pode usar a água  doce  que chega em sua casa para  tomar banho, mas 
 para beber água precisamos de uma água  potável  , sendo  caracterizada por 
 não possuir  cor  ,  odor  ,  micro-organismos  patogênicos  e apresentar alguns 
 importantes  minerais  naturais; 

 p.  Aquele que é o  amém  (Apocalipse 3:14): 
 1.  A palavra hebraica para "amém" é composta de três letras (Alef, Mem e Num): 

 2.  Transliterado seria "  AMN  "; 
 3.  É um  acróstico  (os acrósticos são formas textuais  onde a primeira letra de cada 

 frase ou verso formam uma palavra ou frase); 
 4.  Este acróstico sintetiza a frase  "Deus, Rei é fiel”  ,  que em hebraico é  "El Melech 

 Neeman"  ( נאמן  מלך  אל   ); 
 5.  A  palavra  hebraica  emunah  ( אמונה   )  que  significa  "confiança  ou  fé",  tem  como  raiz  a 

 palavra  amém  ( אמן   ): 
 a.  É usada em Habacuque 2:3 (o justo viverá por sua  fé  ); 
 b.  O justo viverá por  confiar  em Deus e não por  acreditar  nele; 
 c.  Como Habacuque,  confiar  quando tudo se mostra  contrário  ao natural; 

 q.  A  testemunha  fiel e verdadeira (Apocalipse 3:14): 
 1.  Jesus será a  testemunha  dos que foram  fiéis  ou  infiéis  ; 
 2.  No dia do  juízo  não temos como  nos justificar  , mas  todos nós seremos analisados 

 por Cristo para saber se fomos fiéis  até o final  : 
 a.  Jesus vai dar  testemunho  sobre nós; 
 b.  Alguém só pode ser  testemunha  se ver e souber o que  fizemos  ; 
 c.  Jesus sabe tudo o que fazemos, por isso começa dizendo às igrejas 

 "conheço as tuas obras": 
 a.  Obras vem do grego  "ergon"  e significa: trabalho,  negócio, serviço, 

 aquilo com o que alguém está ocupado, aquilo que alguém se 
 compromete a fazer, ato, ação, algo feito; 

 3.  Por isso o texto termina com "o  soberano  da criação  de Deus": 
 a.  Aquele que detém a  autoridade  sobre a criação; 
 b.  Causa primária; 
 c.  A razão; 
 d.  Jesus deu origem à criação de Deus como parte da trindade; 

 r.  Não é  frio  e nem  quente  (Apocalipse 3:15-16): 
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 1.  Uma referência clara às  águas  de diferentes  temperaturas  das cidades vizinhas; 
 2.  Mas a realidade espiritual é bem mais profunda e fala sobre  indiferença  : 

 a.  Não ser  morno  e nem  frio  é ser indiferente; 
 b.  Segundo o dicionário, ser  indiferente  é: 

 a.  Que não apresenta  qualquer preferência  : este caminho  ou o outro 
 me são  indiferentes  ; 

 b.  Que não possui  importância  ; 
 c.  Que demonstra  pouco  ou  nenhum interesse  em relação  a algo ou 

 alguém: falar de coisas indiferentes; 
 d.  A quem nada  comove  ; 
 e.  Que não se  importa  : homem indiferente; 

 3.  A igreja tem se tornado  indiferente  a  muitas  questões: 
 a.  As doutrinas fundamentais: 

 a.  Os fundamentos como salvação, santificação, estudo da escritura, 
 batismo e santa ceia; 

 b.  Defesa das doutrinas verdadeiras: 
 a.  Quem é Jesus, arrebatamento, o Espírito Santo, pecado, inferno, 

 julgamento e juízo, substâncias inebriantes e tóxicas, adoração, 
 salvação pela fé ou pelas obras, trindade, idolatria, animismo, 
 imoralidade sexual etc; 

 c.  Evangelização e missões: 
 a.  A quantidade de igrejas que evangelizam em nossa cidade é muito 

 pequena; 
 b.  A quantidade de igrejas que investem verdadeiramente em missões, 

 também é muito pequena; 
 c.  O evangélico brasileiro de classe média investe menos de R$ 0,30 

 centavos por mês para alcançar povos não alcançados; 
 d.  94% dos brasileiros gastam em média R$ 77,30 por mês em café fora 

 de casa. Se esta tendência for seguida pelos evangélicos, nós 
 gastamos 257 vezes mais em café que em projetos para alcançar 
 povos não alcançados; 

 e.  Existem 900 igrejas para cada povo não alcançado; 
 f.  Existem 89.000 cristãos evangélicos para cada povo não alcançado; 
 g.  A igreja dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos 

 necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para 
 alcançar os povos ainda não alcançados; 

 4.  A  mornidão  não é o que a "igreja era", mas o que a  igreja "se tornou": 
 a.  A  água  tinha uma  temperatura  no  início  e  chegava  em  Laodicéia  diferente  ; 
 b.  Se a água não era  quente  e  medicinal  e nem  fria  e  refrescante  , ela servia 

 para que então? 
 c.  Apenas para ser  vomitada  e inutilizada; 

 5.  A  mornidão  também representa a falta de  compromisso  : 
 a.  Não há compromisso, nem de um lado e nem de outro lado; 

 6.  A  indiferença  também representa a  ociosidade  : 
 a.  Uma igreja  desestimulada  é uma igreja paralisada e  inativa; 

 7.  O  início  da igreja foi  bom  , mas  terminou  de forma  trágica  : 
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 a.  O  Apóstolo Paulo  escreve para esta mesma igreja elogiando ela 
 (Colossenses 2:1-8, Colossenses 4:13-16); 

 b.  O  Apóstolo Paulo  escreveu por volta de 60 EC; 
 c.  O  Apóstolo João  escreveu por volta de 90 EC; 
 d.  Em  trinta  anos a igreja se perdeu; 

 s.  Pobre, cego e nú (Apocalipse 3:17): 
 1.  Pobre espiritualmente  : 

 a.  A igreja estava se  associando  e  confiando  nos recursos  (dinheiro e ouro) 
 da própria igreja e da cidade; 

 b.  A igreja  se tornou  auto-confiante; 
 c.  A igreja  não pensava  em mais nada e em mais ninguém; 
 d.  A igreja se tornou  comercial  ; 
 e.  A igreja virou um local de  negócios  ; 
 f.  A igreja era  técnica  e não  espiritual  ; 
 g.  O  coaching  (treinamento) tem entrado  fortemente  nas  igrejas: 

 a.  Coach = treinador, técnico ou profissional em inglês; 
 b.  O coach usa técnicas e métodos; 
 c.  A igreja deixou de ser conduzida pelo Espírito Santo para ser 

 conduzida  pelas  técnicas  e  métodos  dos homens; 
 h.  Rica de  ouro  , mas pobre do  tesouro  espiritual (2 Coríntios  4:7); 

 2.  Cega espiritualmente  : 
 a.  O local era conhecido por  fazer  pessoas serem  curadas  de problemas na 

 vista  ; 
 b.  A própria  igreja  não enxergava que estava  doente  ; 
 c.  A igreja estava  tão cega  com o que ela  adquiriu  , que  não enxergava o 

 estado  em que ela se encontrava; 
 d.  Muitos  se beneficiaram  da igreja, mas a igreja  não  obteve  benefício algum; 
 e.  Por isso o texto diz  "não reconhece"  ou  "não sabes"  ; 

 3.  Nú espiritualmente  : 
 a.  A igreja fabricava  roupas  caras, bonitas e de grande  qualidade  ; 
 b.  Fabricavam roupas  exclusivas  feitas com  lã  preta; 
 c.  Havia fabricação de sandálias e roupas de  linho  ; 
 d.  Desde o Egito o  linho  é símbolo de pureza, luz, espiritualidade: 

 a.  As próprias múmias eram enroladas em linho; 
 b.  As vestes de gala eram feitas com linho; 

 e.  Enquanto eles  vestiam  a muitos, a igreja continuava  nua  ; 
 t.  Uma igreja cheia de  riquezas  e coisas materiais nunca  foi sinônimo da benção de Deus: 

 1.  Lucas 12:15, Provérbios 10:22; 
 2.  Se a riqueza não é reconhecida como  bênção de Deus  ela traz consigo as  dores 

 da avareza, ganância, receio de perder e orgulho; 
 3.  A igreja em  Esmirna  era pobre  materialmente  e rica  espiritualmente  (Apocalipse 

 2:9); 
 u.  Dou este  conselho  (Apocalipse 3:18): 

 1.  Jesus não foi fazer o que a  igreja devia fazer  ; 
 2.  A Bíblia é um  manual  , cheio de  conselhos  práticos; 
 3.  Ouro puro, refinado no fogo  : 
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 a.  A igreja devia  voltar  ao  estado  da igreja de Atos; 
 b.  A igreja devia ser  purificada  pelo Espírito Santo; 
 c.  A igreja produz muito  calor  , mas pouca  luz  ; 
 d.  A igreja não vai  barganhar  , pois  comprar  aqui é o  mesmo de Isaías 55:1, 

 usufruir: 
 a.  A graça, a fé, os dons, o Espírito Santo, a comunhão com Cristo, o 

 amor às almas, vida de oração e busca pelo poder de Deus; 
 e.  A igreja só era  rica  para ela mesma, pois para Deus  ela era muito  pobre  ; 

 4.  Roupas brancas  : 
 a.  Só há vestes quando há  confissão  ,  arrependimento  e  perdão  de pecados 

 (Gênesis 3:10, Levítico 6:7-11, 2 Coríntios 5); 
 b.  A idéia é que enquanto estamos em  pecado  , estamos  nús  diante de Deus e 

 não revestidos de uma vestidura branca de linho; 
 c.  A igreja precisa  reconhecer  o seu pecado e se  arrepender  ; 
 d.  Perceba que o texto cita  "manifestar a vergonha da  sua nudez"  ; 
 e.  Roupa branca também se refere à  vitória  da  justiça  de Cristo; 

 5.  Colírio para ungir: 
 a.  A palavra grega para  ungir  é  egchrio  e significa:  esfregar, sujar, ungir; 
 b.  A idéia é de passar nos olhos o  colírio espiritual  ; 
 c.  As coisas espirituais estão à nossa volta, mas  não  conseguimos  enxergar 

 (2 Reis 6:17); 
 d.  Olhos  e  luz  também se refere a  conhecimento  : 

 a.  Deixemos as técnicas e métodos para voltarmos às escrituras, pois 
 elas são a luz para os olhos (Salmos 19:8); 

 b.  Não podemos apenas saber das coisas terrenas, mas também 
 precisamos ter conhecimento das coisas de Deus; 

 e.  Que o Senhor nos faça enxergar o que precisamos ver e mudar em nossas 
 próprias vidas; 

 v.  Se  arrependa  (Apocalipse 3:19): 
 1.  Novamente Jesus mostra seu  amor  pela igreja mais  impura  e  afastada  de sua 

 presença; 
 2.  No final  todos  terão que prestar contas à Deus; 
 3.  Diligente = cuidadoso, zeloso; 

 w.  Eis que estou à  porta  (Apocalipse 3:20): 
 1.  Significa o trabalho  final  e  fiel  de um  servo  ; 

 a.  É como se Jesus estivesse dizendo para sermos  servos  fiéis até o fim, até o 
 último ato  de serviço na terra; 

 b.  Significa também a  iminente  volta de Jesus (Tiago  5:9): 
 a.  Pode se referir aos  acontecimentos  que  antecederam  a vinda de 

 Cristo (se alguém ouvir minha voz); 
 2.  Comer à mesa  é símbolo de  comunhão  ; 
 3.  Não significa que eles  desconheciam  Jesus: 

 a.  Eles conheciam, porém, perderam sua  intimidade  com  Ele depois de um 
 tempo; 

 x.  Sentar comigo no meu  trono  (Apocalipse 3:21): 
 1.  Não acredito que seja sentar no trono  literalmente  ; 
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 2.  É uma expressão que simboliza  usufruir  do que tem no reino de Deus (Daniel 7:27): 
 a.  Jesus  compartilhará  do seu reino conosco; 

 3.  Há pelo menos  cinco  coisas que Jesus  venceu  em sua  obra de redenção: 
 a.  Pecado; 
 b.  Satanás; 
 c.  Mundo; 
 d.  Morte; 
 e.  Inferno; 

 y.  Laodicéia  não terminou como uma igreja com algum  elogio  : 
 1.  As igrejas começaram  elogiadas  ; 
 2.  Mas terminaram sem  elogios  , apenas com  recomendações  ; 

 z.  Para  cada  igreja Jesus  se revelou  de uma forma: 
 1.  Éfeso: 

 a.  aquele que tem as sete estrelas em sua mão; 
 b.  aquele que anda entre os sete castiçais de ouro; 

 2.  Esmirna: 
 a.  aquele que é o Primeiro e o Último; 
 b.  o que morreu e tornou a viver; 

 3.  Pérgamo: 
 a.  aquele que tem a espada afiada de dois gumes; 

 4.  Tiatira: 
 a.  o Filho de Deus; 
 b.  o que tem os olhos como chama de fogo; 
 c.  o que tem os pés como bronze reluzente; 

 5.  Sardes: 
 a.  aquele que tem os sete Espíritos de Deus; 
 b.  o que tem as sete estrelas; 

 6.  Filadélfia: 
 a.  aquele que é santo; 
 b.  aquele que é verdadeiro; 
 c.  o que tem a chave de Davi; 
 d.  o que abre e ninguém pode fechar; 
 e.  o que fecha e ninguém pode abrir; 

 7.  Laodicéia: 
 a.  o que é o amém; 
 b.  aquele que é a testemunha fiel; 
 c.  aquele que é verdadeiro; 
 d.  aquele que é o soberano da criação de Deus; 

 8.  Observações: 
 a.  Para cada forma de  revelação  , há  elogios  ou  críticas  relacionadas; 

 aa.  As igrejas e suas  regiões  : 
 1.  Lídia: 

 a.  Tiatira; 
 b.  Sardes; 
 c.  Filadélfia; 

 2.  Frígia: 
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 a.  Laodicéia; 
 3.  Mísia: 

 a.  Pérgamo; 
 4.  Jônia  e depois  Lídia: 

 a.  Esmirna; 
 bb.  Parece que  "o mundo está convertendo a igreja"  ; 
 cc.  Referências: 

 1.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto 
 2.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto_romano 
 3.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Laodiceia_(Fr%C3%ADgia) 
 4.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADoco_II_Teos 
 5.  https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito 
 6.  Dicionário Wycliffe página 1132-1133 
 7.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1polis 
 8.  https://www.infoescola.com/historia/aquedutos-romanos 
 9.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 2052 
 10.  Comentário Bíblico de John Gill - 

 https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/revelation 
 -3-14.html 

 11.  https://www.luzemacao.com/stats/ 
 12.  https://agrandecidade.com/2011/10/25/o-contexto-historico-de-laodiceia/ 
 13.  https://www.fashionbubbles.com/historia-da-moda/linho-antigos-tecidos-historia/ 
 14.  https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito 
 15.  Bíblia de Estudo Cronológica - Aplicação Pessoal - Página 1832 
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