
  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA
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(AP 2.1-7)



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

PERÍODO HISTÓRICO 
QUE REPRESENTA A IGREJA DE ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Ano 33 a 100 de sua fundação ao início do 
seu esfriamento.

- Após o período de implantação da igreja pelo 
Senhor Jesus e sua expansão pelos apóstolos, 
esta começou a se burocratizar e se 
preocupar com coisas pequenas.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

PERÍODO HISTÓRICO 
QUE REPRESENTA A IGREJA DE ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Líderes não queriam pregar o evangelho a 
“toda criatura”, acomodando-se em suas 
cidades.

- As facções começam a surgir, assim como as 
apostasias.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

PERÍODO HISTÓRICO 
QUE REPRESENTA A IGREJA DE ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Deus permite a entrada das perseguições 
(igreja de Esmirna) quando sua igreja (que 
começara a perder o primeiro amor - Éfeso) 
precisaria ser depurada, a despeito de todo 
trabalho e da postura firme que mantiveram 
contra a imoralidade crescente.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

TIPO DE IGREJA 
QUE É REPRESENTADA PELA IGREJA DE ÉFESO - HOJE

(AP 2.1-7)

- A igreja de Éfeso dos dias atuais representa 
aquelas igrejas que são ativas, laboriosas, 
teológicas, rigorosas, ortodóxicas...

- mas aonde falta o fervor espiritual, o amor 
no serviço.

- São igrejas onde há trabalho, mas falta 
amor, onde há pregação mas falta devoção.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CIDADE DE ÉFESO

(AP 2.1-7)



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CIDADE DE ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Na época de Paulo, era a maior cidade da 
província romana da Ásia. Sua população era 
de aproximadamente 350.000 habitantes.

- Era o maior porto de importação e 
exportação da Ásia menor e, por isso, um 
centro comercial, político e religioso.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CIDADE DE ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Nos tempos dos apóstolos, tinha uma 
estrada de 21 metros de largura, que 
ligava a cidade ao porto e era laqueada 
por colunas.

- Tinha uma numerosa colônia de 
judeus, que tinha uma posição 
privilegiada (de acordo com Josefo).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CIDADE DE ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Hoje Éfeso (atual Turquia) 
não existe mais. 

- O mar retrocedeu 15km e, ao 
invés da linda vista para o mar, 
se vê um imenso pântano. 



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A RELIGIÃO EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Por ser um porto importante, era um forte 
centro de politeísmo.

- A principal deusa era Ártemis – nome grego 
da deus romana Diana. Ela era representada 
armada de arco e flechas. Seu domínio era a 
natureza.

- Todos os animais (vivos e mortos) eram 
apresentados a ela (considerada caçadora).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A RELIGIÃO EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Aparecia como a “deusa virgem”, reverenciada 
pelas donzelas como sua protetora.

- Seu culto vei ao se fundir no culto do 
paganismo cristão ao culto a Virgem Maria, 
mantido e propagado pela seita católico-
romana.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A RELIGIÃO EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- O templo de Diana, de arquitetura 
jônica, era tão magnífico que chegou a ser 
uma das sete maravilhas do mundo 
antigo. 

- Tinha 100 x 50 metros e era todo feito 
em mármore.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A RELIGIÃO EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Após ter sido destruído pelos 
godos (em 262 d.C.), só lhe 
restou uma coluna. 



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A RELIGIÃO EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- A moeda tinha o desenho do 
templo e a inscrição “Diana dos 
Efésios”. 



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A IMPLANTAÇÃO DA IGREJA EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- O evangelho chegou lá em 52 d.C (At 
18), no fim da segunda viagem 
missionária de Paulo (quando pregou na 
sinagoga). 

- Áquila e Priscila se converteram e 
ficaram lá trabalhando e evangelizando.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A IMPLANTAÇÃO DA IGREJA EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Quando voltou a Éfeso, na terceira 
viagem, encontrou 12 convertidos, os 
quais batizou (na ocasião, também foram 
batizados com o Espírito Santo).

- Paulo permaneceu ali mais uns dois 
anos, sendo o lugar onde ficou mais 
tempo em suas viagens missionárias. 
Depois, seguiu para outras cidades,



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A IMPLANTAÇÃO DA IGREJA EM ÉFESO

(AP 2.1-7)

- Paulo ali deixou como líder daquela igreja o 
jovem Timóteo, apesar de não sabermos 
quanto tempo ele ficou naquela cidade.

- Depois da destruição de Jerusalém (70 d.C.), 
se tornou o centro cristão mais importante.

- Depois de 39 anos, Jesus enviou sua carta 
àquela igreja.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CARTA DE JESUS

(AP 2.1-7)

v1(a ) “Ao anjo da igreja em Éfeso escreve”...

   - Timóteo era, provavelmente, o anjo daquela 
igreja. 

v1(b) “Éfeso”

    - Significa “Desejado”.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CARTA DE JESUS

(AP 2.1-7)

v1(c) “ Estas coisas diz aquele que conserva na mão 
direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete 

candeeiros de ouro”: 

- Jesus se apresenta nesta carta como aquele 
que guarda a sua Igreja e a observa.

- É o cumprimento da sua promessa que estaria 
conosco todos os dias até a consumação dos 
séculos (Mt 28.20).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CARTA DE JESUS

(AP 2.1-7)

- Mais uma vez vemos a imagem da Igreja 
como candeeiros, que existem com a única 
função de iluminar.

- Para tal, se é necessária a presença do óleo, 
pois este é que permite que o fogo se 
mantenha.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CARTA DE JESUS

(AP 2.1-7)

- Assim Jesus também apresenta a sua Igreja. 

Mesmo tendo a “função” de iluminar, se não 
tiver óleo, ela será apenas um belo enfeite de 
ouro.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CARTA DE JESUS

(AP 2.1-7)

- A excelência da Igreja e seu caráter geral 
não são determinados pelas belas edificações, 
pela riqueza ou pela posição social;

- Somente a sua função de candeeiro a torna 
digna de ser Igreja.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

v2 (a) - “Conheço as tuas obras”

- Jesus é o Senhor da Igreja e “anda no meio 
dela”.

- Tudo ele vê, tudo ele sabe.

- Jesus sabe o que cada igreja tem feito, pois 
Ele não abandonou a sua Noiva.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

   v2 (n) - “tanto o teu labor”

- A igreja de Éfeso é elogiada como uma igreja 
trabalhadora. Jesus a elogia por isso.

- Existem igrejas que apenas “vivem” nos dias 
de domingo.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Até mesmo pastores que nada fazem fora dos 
seus púlpitos e se acomodam diante de suas 
televisões.

- Pessoas anestesiadas da urgência que há 
para o avanço do Reino de Deus (pois vidas 
caminham para o inferno) e pelo fato que Jesus 
não espera que a Igreja tenha membros, mas 
trabalhadores.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- A palavra que é traduzida por trabalho é 
“kopos”, que significa “intenso trabalho unido 
a aborrecimento e fadiga”.

- Há pessoas que só aceitam trabalhar na obra 
se isto não trouxer aborrecimento e fadiga.
- Impossível! A igreja de Éfeso é elogiada 
porque não se acovardava diante do grande 
trabalho que tinha.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

v2 (c) “como a tua perseverança”

- v3 “ e tens perseverança, 

e suportaste provas por causa do meu nome, e 
não te deixaste esmorecer.”



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Note que nos dois textos que citam a palavra 
“perseverança” denotam duas palavras 
distintas, em seu original grego.

- No verso 2 é “ypomone”, que significa 
constância, estabilidade, paciência.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- A citada no verso 3 é “bastazo”, que significa 
“levar o que é duro de suportar.”

- Ambas revelam um belo traço desta igreja. 

-Apesar das perseguições constantes (era o 
centro de culto à Daiana), os efésios 
perseveraram, resistindo aos apelos de 
abandonar a fé pela pressão da maioria.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Com paciência, “levaram o que é duro de 
suportar”, demonstrando nisto paciência e 
estabilidade.

- Jesus também revela que aqueles cristãos 
também suportaram provas, mas as venceram, 
ultrapassando-as.

- Quantos cristãos diante dos obstáculos à fé, 
desistem no meio do caminho?



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Quantos se envolveram com empolgação na 
obra, na evangelização, no louvor, sendo 
impetuosos, mas depois, por qualquer vento 
gelado, desistiram, murmuraram, desanimaram 
e abandonaram o caminho?

- A igreja de Éfeso era diferente. Tinha como 
característica a constância, mesmo em meio a 
provas, “por amor ao nome de Jesus”.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Como os efésios, somos nós provados por 
este amor.

- Que todos nós sejamos aprovados nisto 
como foram os efésios.

- Atenção: É fácil dizer que se ama Jesus 
somente quando tudo vai bem.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- v2 (e) “e que puseste à prova os que a si mesmos se 
declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos”; 

- Uma das mais belas característica da igreja 
efésia é que esta tinha por base o imperativo 
moral, que requeria santidade aos seus 
líderes.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Enquanto que os mestres gnósticos 
apontavam “o conhecimento” como o caminho 
da salvação, eliminando a necessidade de 
santificação, os cristãos efésios observavam 
que a santificação era vital para a salvação (Hb 
14.12 e 2Ts 2.13).  



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Independentemente do conhecimento que os 
apóstolos detinham, sua conduta de vida 
santa era a prova de que, de fato, tinham sido 
transformados pelo poder do Evangelho.

- Aquela igreja não se impressionava com 
títulos, pois tivera entre seus membros ninguém 
menos que Paulo, João (apóstolo), Timóteo, 
Apolo, Lucas e Maria (mãe de Jesus).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Apesar disso, não se gabavam em nada. 
Antes, requeriam as provas do cristianismo 
através da fé prática e da vida santificada.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- v2 (d) “e que não podes suportar homens maus”

V6 “ Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos 
nicolaítas, as quais eu também odeio.”

- Era uma igreja trabalhadora, zelosa pela sã 
doutrina, constante diante das perseguições e 
isenta de escândalos de imoralidade.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Eles não suportavam os homens maus e 
odiavam as obras dos nicolaítas.

- O termo nicolaíta vem de Nicolau, que, de 
acordo com Ireneu, se trata de um dos sete 
discípulos levantados em Jerusalém (At 6.5).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Mostra que assim como havia um apóstata 
entre os discípulos chamados por Jesus, 
também havia um entre os chamados pelos 
apóstolos. 

- Este Nicolau veio a tornar-se líder de uma 
seita gnóstica antinomiana, que pregava a 
depravação do uso do corpo para a libertação 
espiritual.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Os gnósticos removeram do Evangelho seu 
imperativo moral e, através de seus 
cerimonialismos, validavam a imoralidade.

- O gnosticismo foi tão atacado pela igreja que 
nada menos que oito das cartas do Novo 
Testamento são dedicadas ao seu combate.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- Este Nicolau, de acordo com os escritos de 
Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia, 
oferecia a sua esposa a quem quisesse 
possuí-la, confirmando as “comunidades de 
esposas” do gnosticismo e que hoje se vê em 
seitas como a da “Família” (ex Meninos de 
Deus.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SUAS VIRTUDES

(AP 2.1-7)

- A igreja de Éfeso foi atacada por estes 
homens malignos mas não se contaminou.

- Jesus os elogia pelo fato de “odiarem” tais 
doutrinas permissivas, tais como o próprio 
Jesus disse odiar.

- Contra o pecado não há concessão.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SEU DEFEITO

(AP 2.1-7)

V4 “Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu 
primeiro amor.”

- É possível a um crente ter sido cheio do 
Espírito Santo mas, gradualmente, ir cedendo 
aos apelos da carne, do orgulho pessoal e 
dos desejos mundanos. 



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SEU DEFEITO

(AP 2.1-7)

V4 “Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu 
primeiro amor.”

- Neste caso, o crente “se divorcia” daquilo que 
antes lhe era precioso, assim como um marido 
que vai aos poucos perdendo o amor pela sua 
mulher, que antes era a sua noiva amada.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SEU DEFEITO

(AP 2.1-7)

- Note que apesar da igreja de Éfeso ser 
trabalhadora e zelosa na questão moral, lhe 
faltava a devoção pessoal a Cristo.

- Jesus diz ser claramente “contra” esta 
situação.

- Aquela igreja se tornara institucional, 
teológica, exata,rigorosa e reta (tudo isso é 
ótimo), mas faltava o primeiro amor.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

SEU DEFEITO

(AP 2.1-7)

- Quantos hoje servem a Cristo por uma 
obrigação funcional, por estarem em alguma 
escala de serviço, mas sem o amor no 
serviço?

- Estes são os cristãos que foram 
repreendidos por Jesus.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

É UMA QUEDA

(AP 2.1-7)

- v5 “Lembra-te, pois, de onde caíste”

- Jesus diz que se tratou de uma queda.

- O esfriamento no coração é considerado por 
Jesus como uma queda.

- No entanto, esta queda não pode ser 
esquecida.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

É UMA QUEDA

(AP 2.1-7)

- Jesus ordena à igreja que se lembre de onde 
caiu.

- O momento da queda não pode ser 
esquecido para que a igreja, após ser 
restaurada, não incorra no mesmo pecado.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O AMOR PERDIDO PODE SER 
RESTAURADO

(AP 2.1-7)

V5 (b)  “arrepende-te e volta à prática das 
primeiras obras”

- Jesus mostra àqueles que “caíram em pecado” 
pelo esfriamento da fé que façam duas coisas, 
a fim de manterem sua salvação:



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O AMOR PERDIDO PODE SER 
RESTAURADO

(AP 2.1-7)

1°) Arrependimento. Se não houver 
arrependimento (não apenas o reconhecimento 
do erro), então não pode haver perdão dos 
pecados. 

- O arrependimento dos pecados é o que Jesus 
espera de nós, juntamente com a nossa fé.

- Arrepender-se consiste não apenas em 
reconhecer, mas deixar o erro (At 20.21, Jo 3.3, 1Jo 3.9, etc)



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O AMOR PERDIDO PODE SER 
RESTAURADO

(AP 2.1-7)

2°) Voltar à prática das primeiras obras.

- O resultado que Jesus esperava da Igreja de 
Éfeso não era a continuação do seu trabalho, 
mas a continuação do seu trabalho COM AMOR 
(o que se espera de todos nós), como faziam no 
início.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A PERDA DA SALVAÇÃO É PASSÍVEL AOS 
QUE PERDEM O PRIMEIRO AMOR 

(AP 2.1-7)

V5 (c) “e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu 
candeeiro, caso não te arrependas.”

- Não há como negar, Jesus é claro e enfático.

- Se não houvesse arrependimento por parte 
daqueles cristão laboriosos, mas frios na fé, 
eles perderiam a sua salvação. 



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A PERDA DA SALVAÇÃO É PASSÍVEL AOS 
QUE PERDEM O PRIMEIRO AMOR 

(AP 2.1-7)

- A opção lhes foi dada, era deles, confirmando 
o ensino bíblico de que a graça divina pode ser 
acolhida ou rejeitada.

- Muitos creem que a perda da salvação é 
ocasionada por desvios “graves”, como queda 
moral ou culto idolátrico.

- Mas neste texto Jesus alerta que a perda do 
primeiro amor é espiritualmente fatal.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A PROMESSA

(AP 2.1-7)

V7 “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore 

da vida que se encontra no paraíso de Deus. ”

- Em todas as suas cartas Jesus alerta que os 
que a lessem prestassem atenção a seus 
detalhes, aplicando o que acabaram de ouvir 
do Espírito Santo.

- Muitos leem e ouvem, mas não aplicam. 
O alerta é dado.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A PROMESSA

(AP 2.1-7)

AO VENCEDOR: No caso da igreja de Éfeso, 
eles tinham que vencer aquilo que estava 
trazendo derrota espiritual: o esfriamento da 
sua fé.

- Não podiam ficar passíveis a isso, pois foram 
chamados à reação, ao arrependimento.

- A promessa não é dada a toda coletividade, 
mas apenas ao vencedor (nem todos venceriam).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A PROMESSA

(AP 2.1-7)

DAR-LHE-EI: o verbo “dar”                                  
 - está conjugada em uma forma prolongada no 
tempo futuro, indicando um fato que ainda não 
aconteceu.

- Jesus, o galardoador, ainda dará (no tribunal 
de Cristo) o prêmio anunciado àquele que 
vencer.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE ÉFESO

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A PROMESSA

(AP 2.1-7)

Se alimente da Árvore da Vida que se 
encontra no paraíso de Deus:

- Este é o prêmio que mais almejamos: a vida 
eterna.

- Se em Gênesis vemos o paraíso perdido 
pelo pecado, em Apocalipse Jesus o promete 
resgatado para os que forem salvos.
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