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Introdução 1: 

A palavra « Apocalipse » quer dizer “Revelação”. 
Por isso este livro é conhecido também como: « A Revelação 
de Deus ao apóstolo João » (1.1) 

Foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas 
estavam perseguindo os cristãos porque eles não prestavam 
culto ao Imperador Romano, que chamava a si mesmo de 
“Senhor” e “Deus”.  



Introdução 2: 

O livro foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava 
preso na Ilha de Patmos, por ter anunciado as boas novas do 
Evangelho de Jesus Cristo (1.9). 

Ele inicia o livro escrevendo para as SETE IGREJAS da 
província romana da Ásia (1:4,11), que ficavam numa região 
que hoje faz parte da Turquia.  

Ele anima os seus leitores a continuarem fiéis a Jesus Cristo 
em tempos de perseguições e sofrimentos. 



Introdução 3: 

Os leitores de hoje têm dificuldade de compreender 
completamente as visões do apóstolo João, mas o TEMA 
PRONCIPAL do livro é simples e claro:  

“O poder sobre todo o Universo pertence a Deus  
e a Jesus Cristo, o Messias, que ele escolheu.  

E Ele reinará para todo o sempre!”  







COMO AS CARTAS ESCRITAS  
PARA AS SETE IGREJAS DA ÁSIA  
SE APLICAM A VOCÊ E A MIM? 



PRIMEIRO 
Como é natural, trata-se de mensagens enviadas à igrejas 
existentes nos dias do apóstolo João. 



PRIMEIRO 
Como é natural, trata-se de mensagens enviadas à igrejas 
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SEGUNDO 

Alguns estudiosos da Bíblia vêem nas cartas ESTÁGIOS 
SUCESSIVOS da história da Igreja ao longo dos séculos. 

(veja o gráfico à seguir) 





PRIMEIRO 
Como é natural, trata-se de mensagens enviadas à igrejas 
existentes nos dias do apóstolo João. 

SEGUNDO 

Alguns estudiosos da Bíblia vêem nas cartas ESTÁGIOS 
SUCESSIVOS da história da Igreja ao longo dos séculos. 

TERCEIRO 

Podemos tomar essas cartas como mensagens para VÁRIOS 
TIPOS DE MEMBROS das igrejas em todas as épocas. Assim, 
podemos nos encontrar em uma (ou mais) das categorias 
mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. 



APOCALIPSE  1: 1 - 8
1  Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. 

Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o 
que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para 
que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas 
coisas.   

2  João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a 
respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por 
Jesus Cristo.   

3  Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as 
palavras desta mensagem profética e obedecem ao que 
está escrito neste livro! Pois está perto o tempo em que 
todas essas coisas acontecerão. 
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APOCALIPSE  1: 1 - 8
4 Eu, João, escrevo às sete igrejas que estão na província da 

Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de 
Deus, aquele que é, que era e que há de vir; da parte dos 
sete espíritos que estão diante do seu trono   

5  e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel! Ele é o 
primeiro Filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do 
mundo inteiro. Ele nos ama, e pela sua morte na cruz nos 
livrou dos nossos pecados,   

6  e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao 
seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o 
poder para todo o sempre! Amém! 
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APOCALIPSE  1: 1 - 8
7  Olhem! Ele vem com as nuvens! Todos o verão, até mesmo 

os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do 
mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. 
Amém! 

8  Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo- 
Poderoso, que é, que era e que há de vir. 
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1. A MENSAGEM DO APOCALIPSE NÃO ME FAZ MEDO,  
    ELA ME FAZ FELIZ! (Apocalipse 1:3) 

« Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras 
desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro! 
Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. » 



1. A MENSAGEM DO APOCALIPSE NÃO ME FAZ MEDO,  
    ELA ME FAZ FELIZ! (Apocalipse 1:3) 

« Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras 
desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro! 
Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. » 

Quatro tipos de pessoas felizes: 

         = Quem lê       = Quem ouve 

         = Quem obedece   = Quem espera 



2. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
  ME ENSINA ALGUMAS LIÇÕES (Apocalipse 2:1-7) 

Leia o texto bíblico à seguir… 



APOCALIPSE  2: 1 - 7

1   Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: “Esta é a 
mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na 
mão direita e que anda no meio dos sete candelabros de 
ouro.    

2  Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e 
aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não 
podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os 
que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês 
descobriram que eles são mentirosos.  

3  Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por 
minha causa, sem desanimarem.   
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APOCALIPSE  2: 1 - 7

4  Porém tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não 
me amam como me amavam no princípio.    

5  Lembrem do quanto vocês caíram! Arrependam-se dos seus 
pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se 
arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do 
seu lugar.    

6  Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas 
fazem, como eu também odeio. 

7   “Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o 
que o Espírito de Deus diz às igrejas. 
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3. A IGREJA NA CIDADE DE ÉFESO (Apocalipse 2:1-7) 

Éfeso era a cidade mais importante da província romana de 
Ásia, situada perto do mar Egeu.  

Duas estradas importantes cruzaram em Éfeso, uma seguindo 
a costa e a outra continuando para o interior, passando por 
Laodicéia.  

Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima de contato 
entre os dois lados do Império Romano (a Europa e a Ásia). 



3. A IGREJA NA CIDADE DE ÉFESO (Apocalipse 2:1-7) 

Alguns historiadores calculam a população da cidade entre 
250.000 e 500.000 no primeiro século. 

A cidade de Éfeso era conhecida, também, como o foco de 
adoração da deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana. 



4. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
    TRAZ ALGUMAS LIÇÕES PARA MIM (Apocalipse 2:1-7) 

=  DEUS ME CONHECE! (2:2) 

« Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e 
aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não 
podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os 
que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês 
descobriram que eles são mentirosos. » 



4. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
    TRAZ ALGUMAS LIÇÕES PARA MIM (Apocalipse 2:1-7) 

 AS QUALIDADES da igreja em Éfeso: 

A) Labor e perseverança – Deus quer servos dedicados que 
não desistem (Tiago 1:4). Jesus falou da importância da 
perseverança diante de perseguição (Mateus 10:22; Romanos 
5:3; Tiago 1:12), observando que as perseguições faz o amor de 
muitos esfriar (Mateus 24:10-13).  



4. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
    TRAZ ALGUMAS LIÇÕES PARA MIM (Apocalipse 2:1-7) 

 AS QUALIDADES da igreja em Éfeso: 

B) Não suportar homens maus – Depois de tantas 
advertências sobre o perigo de falsos mestres, a defesa da 
verdade se tornou um ponto forte da igreja de Éfeso. Homens 
que se alegavam ser apóstolos foram postos à prova e 
achados mentirosos (1 João 4:1).  



5. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
    TRAZ OUTRAS LIÇÕES PARA MIM (Apocalipse 2:4) 

 AS FRAQUEZAS da igreja em Éfeso: 

A)   « Tenho ... contra ti… » :  

« Porém tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não 
me amam como me amavam no princípio. »  
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 Esqueceram DOIS MANDAMENTOS que formam a base para 
todos os ensinamentos de Deus (Mateus 22:37-40). 



5. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
    TRAZ OUTRAS LIÇÕES PARA MIM (Apocalipse 2:4) 

 AS FRAQUEZAS da igreja em Éfeso: 

A)   « Tenho ... contra ti… » :  

O problema dos efésios não era uma questão de doutrina 
correta, mas DE AMOR. Abandonaram o seu PRIMEIRO AMOR. 

 Esqueceram os DOIS MANDAMENTOS que formam a base 
para todos os ensinamentos de Deus (Mateus 22:37-40). 



5. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
    TRAZ OUTRAS LIÇÕES PARA MIM (Apocalipse 2:5) 

 AS FRAQUEZAS da igreja em Éfeso: 

B) « Lembra-te, arrepende-te e volta… » : 



5. A MENSAGEM PARA A IGREJA EM ÉFESO  
    TRAZ OUTRAS LIÇÕES PARA MIM (Apocalipse 2:5) 

Jesus pede TRÊS RESPOSTAS dos efésios (E DE MIM…) 

1)   « Lembra-te, pois, de onde caíste… » 
2)   « …arrepende-te… » - O arrependimento é a mudança de 

atitude.  
3)   « …volta à prática das primeiras obras… » - A mudança de 

atitude (o arrependimento) produzirá frutos (Mateus 3:8).  



ADVERTÊNCIA!!! 

Se a igreja não se arrependesse, Jesus « … removeria o seu 
candeeiro... »  

O candeeiro trazia luz no lugar onde estava. Remover o 
candeeiro significava remover a luz. O lugar ficaria em trevas! 

 Eles perderiam a presença e comunhão do SENHOR. 



“Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir,  
então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. » 

(Apocalipse 2:7)




MOMENTO DE ORAÇÃO 
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