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AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CIDADE DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

- A cidade de Tiatira ocupava uma 
posição importante no sistema 
rodoviário de Roma, uma vez que 
estava situada na estrada que vinha 
de Pérgamo, a capital dos romanos. 

GEOGRAFIA
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GEOGRAFIA

- Era ligada também por estrada à 
Laodiceia, e daí para as províncias 
orientais.

- Constituía-se numa importante 
junção entre estas cidades para o 
livre comércio.
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A CIDADE DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

GEOGRAFIA

- Sendo uma cidade situada junto ao 
rio Caico, a 25 km do Mar Egeu mas 
não possuindo fortificações, era 
muito exposta aos invasores.
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GEOGRAFIA

- Havia apenas uma fortaleza 
para defender a cidade como 
também para obstruir o caminho 
até Pérgamo, a capital.
- Por isso Átalo III, em seu 
testamento, doou esta cidade-
estado ao Império Romano.
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- Atualmente, chama-
se Akhisar (significa 
“castelo branco”), na 
Turquia. 
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A CIDADE DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

COMÉRCIO

- Apesar de que, entre as sete 
cidades mencionadas no Apocalipse, 
Tiatira era a de menor importância, 
esta era conhecida pela produção 
de púrpura, uma tinta usada em 
tecidos, além de roupas, artigos de 
cerâmica, bronze, etc.
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A CIDADE DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

COMÉRCIO

- O maior destaque desta 
cidade eram suas corporações 
comerciais, compostas de 
tecelões, fiadores, fabricantes de 
roupas externas, tintureiros, 
coureiros, curtidores e oleiros.
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(AP 2.18-29)

COMÉRCIO

- É interessante notar que a primeira 
convertida na Europa, Lídia, era uma 
das representantes desta corporação 
em Filipos:

“Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, 
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava; 
o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas 

que Paulo dizia” (At 16.14).
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- Como as outras cidades da 
época, Tiatira teve seus templos e 
santuários religiosos, incluindo 
templos aos falsos deuses Apolo, 
Tirimânios e Ártemis (Diana) e um 
santuário a sibila (oráculo) 
chamada Sambate.

RELIGIÃO
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(AP 2.18-29)

- A importância de figuras femininas 
na cultura religiosa de Tiatira pode ter 
facilitado o trabalho de Jezabel, a 
mulher que seduzia os discípulos e 
incentivava a idolatria e a 
prostituição.

RELIGIÃO
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- Algo como os padroeiros da Tiatira Moderna, o 
Catolicismo Romano, herdeiro deste panteão de 
divindades protetoras: São Tomé (Protetor dos 
pedreiros e arquitetos), São Policarpo (Padroeiro dos 
locatários), São Miguel Arcanjo (Protetor dos padeiros, 
confeiteiros e vendedores ambulantes) ou São Luís IX 
(Protetor dos cabeleireiros), por exemplo).

RELIGIÃO

- Como em outras cidades da época, o comércio em 
Tiatira era intimamente ligado à adoração de 
divindades tutelares, cada uma com seu deus protetor. 
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O PERÍODO HISTÓRICO

(AP 2.18-29)

- Sua sede de sangue inocente fez que 
perseguisse incansavelmente os cristãos fiéis, tais 
como nos dias que antecederam a Reforma 
Protestante, quando tinham poderes absolutos 
para infringi-lhes todo tipo de sofrimento, 
levando-os a serem assassinados por nada 
cometerem senão amar a Deus e sua Palavra

QUE REPRESENTA TIATIRA

- A Igreja de Tiatira era a Igreja de Jezabel, a 
assassina dos profetas de Deus.  
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QUE REPRESENTA TIATIRA

- Após a Reforma, tais poderes 
começaram a diminuir tal liberdade, 
mas mesmo assim permaneciam as 
perseguições, pois Jezabel jamais 
se saciou de tal desejo satânico.
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QUE REPRESENTA TIATIRA

- Esta Igreja Assassina representa o auge 
da Igreja Católica Romana em seus 
poderes de manipulação político militar 
para eliminação do povo de Deus, assim 
também como de sua total corrupção, 
depravação moral abertamente 
conhecida e sua ganância financeira. 
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QUE REPRESENTA TIATIRA

- Compreende especialmente os períodos 
do ano 500 ao bendito ano de 1517, 
quando em 31 de outubro o reformista 
alemão Martinho Lutero pregou no 
Portão da Igreja de Wittenberg suas 
Noventa e Cinco Teses que mudariam a 
história da humanidade.
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QUE REPRESENTA TIATIRA

- Nesta fase histórica, a Igreja foi 
vencida pelo mundo, e os valores 
morais foram deturpados (depravação 
sexual, corrupção, ganância, etc.), 
sendo isto tolerado num padrão 
baixíssimo da “auto-denominada” (até 
hoje) “Igreja Cristã”.
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- v.18b: “Estas coisas diz o Filho de Deus”

- Apesar de ser uma declaração 
comum no Evangelho de João, só aqui 
esta expressão é usada em todo 
Apocalipse. 
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- Temos visto que Jesus se 
apresenta, na carta dirigida a cada 
igreja da Ásia, com um título que 
tinha ligação direta com a realidade 
de cada uma daquelas comunidades.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- Aqui ele se declara como sendo o 
“Filho de Deus”, confrontando 
diretamente a divindade protetora de 
Tiatira, o deus Apolo, que era o “Filho 
de Zeus (o deus-Sol)”, que apesar de 
seus mitológicos poderes, agia com 
muita injustiça.
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COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- Jesus não era apenas o filho de um 
deus-Sol, mas o próprio Sol da 
Justiça que traz (e traria aos 
tiatirenses) salvação, se o “temessem”:

“Mas para vós outros que temeis o meu 
nome nascerá o sol da justiça, trazendo 

salvação nas suas asas” (Ml 4.2ª).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

v.18c: “que tem os olhos como chama de fogo”

- Jesus, novamente confrontando a 
entidade que “protegia” a cidade de Tiatira, 
Apolo, filho do deus-Sol, demonstra que, 
como o próprio Sol da Justiça, seus olhos 
são como “chamas de fogo”, mostrando 
que o Sol não apenas ilumina, mas queima.
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- Quando dirige este fogo aos seus 
olhos, demonstra Jesus como o Juiz 
que tudo vê e que julgará com justiça, 
sendo que, por seu olhar, nada passará 
sem o crivo de sua santidade que, como 
fogo, exige a eliminação de toda 
impureza.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- Jesus chamava esta igreja 
adúltera, vendida, maliciosa, 
religiosa mas sem vida espiritual 
para o arrependimento 
imediato.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- v.18b: “Estas coisas diz o Filho de Deus”

- Apesar de ser uma declaração 
comum no Evangelho de João, só aqui 
esta expressão é usada em todo 
Apocalipse. 
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

v.18d: “e os pés semelhantes ao bronze polido”

- Mais uma vez observamos no Apocalipse 
a mesma expressão, sendo aqui, no caso 
específico da igreja de Tiatira, utilizada 
pelo fato de Tiatira ter uma das mais 
importantes indústrias de bronze da Ásia 
Menor.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- O bronze simboliza “A firmeza do Juízo 
divino”, como visto no altar de bronze 
(Ex 27.1-7) e na serpente (Nm 21.8-9).

- Tiatira se vendera à religião de agrado 
popular, mas não escaparia da seriedade 
do juízo divino.
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- Estes pés divinos, que antes percorreram 
Israel anunciando a oportunidade de 
salvação, aqui são mostrados como 
agentes de juízo, como podemos perceber 
no texto de Ap 14.19-20 (que estudaremos 
adiante), quando o lagar – local onde as 
uvas são esmagadas para se produzir vinha 
– se encherá de sangue pela santa ira divina:



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

COMO JESUS SE APRESENTA 

(AP 2.18-29)

Aos membros da Igreja de Tiatira

- “Então, o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a 
videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de 
Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue 
do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de mil 
e seiscentos estádios”. (Ap 14.19-20) 

- Os pés de Jesus como “bronze polido” nos 
mostram não apenas seu poder contra os 
inimigos como juízo que derramará contra 
aqueles que o rejeitaram.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

AS VIRTUDES DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

v.19: “Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, 
o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas 

obras, mais numerosas do que as primeiras”.

- A igreja em Tiatira era ativa, e seus 
serviços eram intensos.
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AS VIRTUDES DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

- Ao invés de se acomodar, os tiatirenses 
cada vez mais se envolviam em 
atividades que demonstravam a fé que 
agrada a Deus.

- Esta é a fé ativa que se mostra pelas 
suas obras (Tg 2.14-17), pois Deus nos 
criou para boas obras (Ef 2.10).
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- Representada pela igreja Papal, esta 
continua exercendo muitas obras que 
Deus espera que sejam feitas, com 
milhares orfanatos, asilos, hospitais, 
casas de misericórdia, alimentação 
aos pobres e necessitados. 
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(AP 2.18-29)

- Mesmo com uma doutrina errada e 
anti-bíblica, muitos tem agido com 
amor pelas pessoas e, mesmo que 
cegas espiritualmente, tem feito belas 
obras que muitas Igrejas onde Jesus é 
entronizado não têm produzido, o que 
para o povo de Deus é uma vergonha.
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AS VIRTUDES DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

- Não é possível que quando se fala em 
caridade sejam os espíritas 
lembrados! 

- Tiatira, apesar de perdida e sem vida 
espiritual, preservada obras/atitudes de 
amor, sendo que, cada vez mais, estas 
atitudes/obras seriam mais intensas.
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- Ou uma forma de fazer com que – uma vez 
que tais seitas não confrontam o pecado e 
oferecem apoio aos necessitados – enlacem 
pessoas através de tal sedução?

- Vale uma reflexão: não seria uma 
estratégia de confundir as pessoas, 
fazendo-as entender que as obras 
salvam? 
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

AS VIRTUDES DE TIATIRA

(AP 2.18-29)

- Á igreja cabe o papel de pregar a 
verdade fazendo o bem, e não 
fazer o bem e ocultar/adulterar a 
verdade.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

v.20ª: “Tenho, porém, contra ti o tolerares que 
essa mulher, Jezabel, que a si mesma se 

declara profetisa, não somente ensine, mas 
ainda seduza os meus servos a praticarem 

a prostituição e a comerem coisas 
sacrificadas aos ídolos”.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Todo pecado, quando não combatido, é 
tolerado, mesmo que “não-oficialmente”.

- Depois de um tempo tolerado, passa a ser 
aceito e, depois de aceito, é incentivado.

- Só existe uma forma de satanás destruir a 
igreja, e esta forma é o pecado, através 
da tolerância.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- A palavra tolerância é, hoje, uma das 
palavras mais proclamadas, 
especialmente no que se diz à tolerância 
com as minorias. 

- O problema está que confundem 
“minorias” com “pecados das minorias”, 
e isso a Igreja não pode ... tolerar.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Não pode haver tolerância alguma 
com o pecado. Jesus declarou que 
estava “contra” Tiatira por causa da 
tolerância às ações pecaminosas ali 
implantadas por uma mulher.
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Note que os tiatirenses confundiam 
aquele “amor” que tinham com 
“permissividade”. Amar para eles era 
tolerar o mal, e neste engodo eles 
foram enlaçados.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- v.20.b: “Jezabel”
- Provavelmente não era o nome daquela 
mulher, mas uma titulação dada por Cristo 
por causa das características similares à 
rainha de Israel que procurou de todas as 
formas assassinar os profetas de Deus, 
dos quais Elias era o predominador.
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

v.20c: “que a si mesma se declara profetisa”

- Aquela Jezabel era uma falsa-protefisa, 
não porque não houvesse profecia ou 
profetas e profetisas na Igreja, mas porque 
ela não fora levantada por Deus, mas se 
auto-declarara profetisa.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA
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As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Para tal, naturalmente era usada para 
entregar palavras a membros daquela 
igreja.

- Isto mostra como não é difícil Satanás 
colocar seus agentes nas igrejas travestidos 
de cristãos fervorosos aparentando ter e 
exercer os dons espirituais que Deus 
derrama sobre sua Igreja para edificá-la.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- O pastor de Tiatira é exortado por 
deixar que sua liderança fosse 
obliterada pela liderança daquela 
“profetisa”, que nem ordenada pelo 
seu pastor era (era auto-declarada).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Ter o dom de profecia não significa ser um 
“profeta”. A Bíblia mostra que as quatro filhas 
do evangelista Filipe “profetizavam”, mas 
logo a seguir mostra que “chegou da Judéia 
um profeta, chamado Ágabo” (At 21.8-10). 

- Aqui temos duas expressões diferentes 
dentro de um mesmo contexto: as moças 
"profetizavam” e Ágabo era “um profeta”.
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As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Ninguém, homem ou mulher, se pode tornar 
líder em uma igreja por causa dos dons 
espirituais que possui. A finalidade dos dons 
espirituais é a edificação da igreja (1Co 14.3).

- Outro fato a considerar é que se não vem de 
Deus só pode vir de duas fontes: da carne 
(para auto-afirmação) ou do diabo (para 
destruição).
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As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Faltou ao pastor de Tiatira o 
entendimento que toda profecia deve 
ser julgada, e ele não as julgou. Pelo 
contrário, as aceitou:

“Não desprezeis as profecias; julgai todas 
as coisas e retende o que é bom” 

(1Ts 5.20-21).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- O culto imoral de Jezabel, Nicolau e 
Balaão era odiado em Éfeso e tolerado 
em Pérgamo, mas em Tiatira ele tinha 
uma “posição ministerial”. 

- A ausência de uma postura firme contra 
o pecado deu àquela mulher a 
oportunidade de se fazer líder na Igreja de 
Tiatira.
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

v.20d: “não somente ensine, mas ainda seduza os 
meus servos a praticarem a prostituição e a 

comerem coisas sacrificadas aos ídolos”

- O erro daquele pastor – e 
consequentemente daquela igreja – era 
aceitar, ou melhor, “tolerar”, os 
ensinamentos daquela mulher.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

“Jezabel” com sua aparência de conhecedora, 
prevalecia sobre o pastor e seduzia a todos, 
fazendo-os, inclusive, se prostituírem e não 
mais verem mal em comer alimentos 
consagrados aos demônios.

- Foi uma grande falha do líder daquela 
igreja ter deixado de examinar as 
profecias dadas naquele local.
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

v.24b: “essa doutrina ... como eles dizem, as coisas 
profundas de Satanás”

- O estrago espiritual promovido pela 
influência daquela mulher, sob anuência 
do fraco pastor, sobre aquela igreja foi 
tamanho que depois de um tempo os 
mesmos se declaravam conhecedores 
“das profundezas de satanás”
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Perderam completamente o temor a 
Deus e sua função de separar-se do 
pecado. Uma só pessoa venenosa 
somada a um líder tolerante ao pecado 
representou aqueles cristãos sua falência 
espiritual completa. 
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Deixaram de buscar as coisas profundas de Deus 
(1Co 2.10) para conhecer as coisas profundas de 
satanás.

- O surgimento da Igreja Católica Romana, com sua 
vergonhosa idolatria e seus dogmas anti-bíblicos 
que presunçosamente se auto-nivelam à inspiração 
das Escrituras Sagradas, é a expressão exata 
deste tipo de igreja corrompida, adúltera, mentirosa, 
espúria e maligna.
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As consequências da Omissão e da 
tolerância ao Pecado

(AP 2.18-29)

- Não há dúvidas que, atrás das belas 
imagens vaticanescas e suas obras sociais 
pelo mundo, há um conhecimento profundo 
do mundo espiritual das trevas que persegue 
(e nunca deixará de fazê-lo) aqueles que dela 
se libertam pelo conhecimento das 
profundezas de Deus, através do 
conhecimento de sua Palavra, que liberta.
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A OPORTUNIDADE

(AP 2.18-29)

- v.21: “Dei-lhe tempo para que se arrependesse; ela, 
todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição”.

- A todas as igrejas Deus concedeu-lhes, 
por causa de seu amor, a oportunidade do 
arrependimento, sem o qual não haveria 
salvação. 
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

A OPORTUNIDADE

(AP 2.18-29)

Durante sua degeneração, o Espírito Santo ainda 
atuava procurando convencer os tiatirenses de 
seus pecados, assim como o juízo iminente, mas o 
Salvador foi muito claro ao colocar a 
responsabilidade de tal rejeição à graça divina: 
“não quer arrepender-se”.

- A Igreja de Tiatira tem esta oportunidade em mãos, 
mas preferem rejeitar o convite final que lhes foi 
oferecido. Jesus disse que lhe deu “tempo”. 
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A OPORTUNIDADE

(AP 2.18-29)

- Jesus fez o seu papel, mas os 
tiatirenses decidiram pela manutenção 
de sua Igreja religiosa, com boas obras 
visíveis assim como visíveis são os 
seus ídolos aos quais se prostram e 
cuja proteção pedem, sendo tolerante ao 
pecado e, por isso, morta.
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A OPORTUNIDADE

(AP 2.18-29)

- v.22: “Eis que a prostro de cama, bem como em 
grande tribulação os que com ela adulteram, caso 
não se arrependam das obras que ela incita”.

- A cama da prostituição que trazia 
prazeres aos que nela se prostituíam, 
agora traria doença e sofrimento.
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A OPORTUNIDADE

(AP 2.18-29)

- Muitos trocam sua salvação eterna por 
momentos de prazer, que logo cessam. 
A cama do prazer se torna em cama da 
doença e se finda com a cama da 
morte.
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A OPORTUNIDADE

(AP 2.18-29)

- A mensagem profética destas cartas alerta 
que ficarão na Grande Tribulação – período 
iniciado imediatamente após o arrebatamento da 
Igreja – os que experimentarem de tal 
prostituição, como os que se, declarando-se 
Noiva de Cristo (a Igreja) mantém 
relacionamentos íntimos com os ídolos 
cultuados, defendidos, propagados e 
incentivados pela religião papal – e, 
consequentemente, com os demônios por trás 
dos ídolos.
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O JUÍZO CONTRA JEZABEL

(AP 2.18-29)

- .23a: “Matarei os seus filhos”.

- A morte não seria apenas a 
consequência à postura libertina de 
Jezabel e seus amantes, mas seria 
experimentada pelos “filhos” deste 
relacionamento, pelos filhos da Igreja 
Paganizada. 
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O JUÍZO CONTRA JEZABEL

(AP 2.18-29)

- A paganização do Cristianismo com o 
advento da religião católico-romana tem 
produzido pessoas religiosas porém 
fadadas à morte espiritual. Religião, 
histórico ou boa vontade não podem trazer 
salvação a ninguém.
- Jesus “prometeu matar” (sim, é isso 
mesmo) aqueles “cristãos” que praticam 
idolatria e a prostituição, caso não se 
arrependessem.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O JUÍZO CONTRA JEZABEL

(AP 2.18-29)

- A Igreja de Tiarira é a Igreja Assassina, 
que através de Éditos, Leis Imperiais, 
Dogmas Satânicos, Processos Jurídicos e 
manipulação de governos, implantou suas 
Inquisições e levou à fogueira homens e 
mulheres cujo “crime” era amar a Deus e 
sua Santa Palavra.
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O JUÍZO CONTRA JEZABEL

(AP 2.18-29)

- Deus vingará o sangue derramado pela 
Igreja Assassina, liderada por Jezabel, a 
mulher que ordenou a morte dos profetas 
de Deus, e esse juízo ainda não começou, 
estando reservado para os tempos finais 

-(Lembre-se que a inquisição matou milhares 
de “hereges”, enquanto bênçãos e salvação 
eram vendidas a peso de ouro para os 
grandes burgueses europeus pelos líderes 
eclesiásticos devassos sexuais e bêbados).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O JUÍZO CONTRA JEZABEL

(AP 2.18-29)

v.23b: “e todas as igrejas conhecerão que eu sou 
aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a 

cada um segundo as vossas obras”.

- A disciplina divina para deter o 
avanço do pecado na Igreja, de forma 
pública, sempre foi aplicada por 
Deus, por amor à sua Igreja. 
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O JUÍZO CONTRA JEZABEL

(AP 2.18-29)

“Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na 
presença de todos, para que também os demais 

temam” (1Tm 5.20).

- Como podemos observar na Bíblia, temos, 
por exemplo, o juízo divino aplicado 
publicamente à Acã (Js 7; 22.20), Ananias 
e Safira (At 5.11) ou mesmo a correção 
pública de pecadores na igreja: 
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O JUÍZO CONTRA JEZABEL

(AP 2.18-29)

“Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo 
que o homem semear, isso também ceifará” (Gl 6.7).

- Com a obra de Deus não se brinca, 
pois tal falta de temor é que gera 
tolerância ao pecado na igreja. 

- Quando ele diz que é quem sonda mentes 
e corações, mais uma vez atesta sua 
divindade, pois é Deus. 



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

v.24-25: “Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, 
a tantos quantos não têm essa doutrina e que não 
conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de 
Satanás: Outra carga não jogarei sobre vós; tão-somente 
conservai o que tendes, até que eu venha”.

- Nem todos em Tiatira se 
contaminaram com a prostituição 
com outros ídolos. 
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- Como Savonarola, Wycliff, Huss, 
Martinho Lutero, Zwínglio, Calvino, 
Menno Simons e muitos outros, mesmo 
dentro de Tiatira não se conformaram 
e não se deixaram seduzir, sendo livres 
de “outra carga” que Jesus aplicaria 
àquela igreja. 

JERÔNIMO 
SAVONAROLA
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O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- A eles bastaria a responsabilidade 
que todo cristão carrega consigo, como 
dissera o Senhor Jesus décadas antes 
de escrever esta carta:

Ulrico 
Zwínglio

“Então, disse Jesus a seus discípulos: Se 
alguém quer vir após mim, a si mesmo se 

negue, tome a sua cruz e siga-me” 
(Mt 16.24).
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- Jesus, porém, alerta os crentes fiéis 
em Tiatira: “Conservai o que tendes”. 

Menno Simons

- A fé que tinha e sua separação de toda 
impureza deveria ser preservada, 
mostrando o Senhor Jesus, mais uma 
vez, que tais virtudes podiam ser 
perdidas.
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

v.26a: “Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras” 

LUTERO

- Jesus lhes enviou uma saudação 
especial. Eles permaneceram fiéis à 
doutrina que haviam recebido. 

- Assim como nos dias de Jezabel, quando 
além de Elias permaneceram fiéis ao 
Senhor 7.000 pessoas, em Tiatira também 
havia um remanescente fiel.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

v.26a: “Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras” 

Jonh Wycliff

- O vencedor, neste texto, é caracterizado por 
Jesus como aquele que “guarda” suas obras.  

- Em outras palavras, aquele que não as 
perde, mostrando que muitos que antes 
podiam se declarar “cristãos” (exemplos de 
Cristo), por terem em suas vidas o reflexo 
das mesmas obras que Cristo operou, hoje 
bpenas carregam o nome, mas não as 
atitudes. 
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

v.26a: “Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras” 

- Ter o nome de cristão não representa 
ser um vitorioso, assim como ter um 
histórico de obras cristãs tampouco 
demonstra ser a pessoa triunfante em 
sua fé, pois Jesus diz que os vencedores 
são aqueles que guardam “até o fim” as 
suas obras.



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

v.26b-27: “Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com 
cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se 

fossem objetos de barro”

- Esta profecia se cumpriria em duas 
fases. A primeira no século XVI, e a 
segundo, ainda no porvir.
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- Os vencedores, que apesar de estarem 
na igreja de Tiatira não se contaminaram 
com suas doutrinas prostituídas, levaram 
os movimentos de Reforma elas nações 
da Europa, e com a autoridade divina 
reduziram a pedaços a influência que 
Roma detinha sobre os povos. 
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- Após a Reforma Protestante nunca mais 
Roma experimentou tanto poder absoluto 
sobre os reinos como antes.

- Quanto ao porvir, Jesus antecipa a João 
aquilo que mais adiante iria revelar 
quanto ao reinado dos salvos no Milênio.
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O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- No milênio, a Igreja reinará com Cristo 
sobre as nações, e sobre elas executará 
o seu juízo consoante a Palavra de Deus, 
espada de dois gumes tão atacada e 
adulterada pela religião romanista (em 
toda sua história a leitura da Bíblia pelas 
pessoas era proibida pelos senhores 
feudais de Roma).
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O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

Só foi parcialmente liderada aos 
seguidores do papa na metade do século 
XX, e ainda assim com Bíblias 
“autorizadas” pelo clero).

“Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas 
mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as 
nações e castigo sobre os povos; para meter os seus reis em 
cadeias e os seus nobres, em grilhões de ferro; para executar 
contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os 
seus santos. Aleluia!” (Sl 149.6-9).
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O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- Os cristãos, tão perseguidos pelos 
governos malignos e pela religião 
romanista que se apossou indevidamente 
do nome “cristianismo”, exercerão a 
vingança do Senhor daqueles que 
perseguiram sua Noiva. 
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E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- O Período de Tiatira representa o auge 
do Catolicismo Romano em suas 
perseguições sanguinárias contra o 
povo de Deus. Sangue inocente foi 
derramado por amor a Cristo, e tal 
sangue será vingado, como garante 
Jesus Cristo.
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O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- v.28: “assim como também eu recebi de meu Pai, 
dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã”.

- Além da autoridade que Jesus dará aos 
que se guardarem da prostituição 
tiatirense, o Salvador lhes concederá 
a glória celeste, permitindo a seus 
filhos participar da glória da verdadeira 
Estrela da Manhã, o Senhor Jesus:
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O CONSOLO AOS SERVOS FIÉIS

(AP 2.18-29)

- “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar 
estas coisas às igrejas. Eu sou a Raiz e a Geração 
de Davi, a brilhante Estrela da manhã” (Ap 22.16).

- “Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, 
presbítero como eles, e testemunha dos 
sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da 
glória que há de ser revelada” (1Pe 5.1).

- “Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, 
então, vós também sereis manifestados com ele, 
em glória” (Cl 3.4).



  

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE
A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

CONCLUSÃO

(AP 2.18-29)

- v.29: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.

- Não bastava o pastor de Tiatira ler esta 
carta em voz alta para sua igreja, assim 
como não basta que pessoas que se 
prostituíram com suas jezabéis 
reconheçam seus erros. A Palavra de 
Jesus exige uma postura imediata 
contra o pecado.
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CONCLUSÃO

(AP 2.18-29)

- v.29: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.

-  A conclusão para a Igreja Assassina 
dirigida por Jezabel será a mesma que 
viveu a própria Jezabel: todo seu poder 
e toda sua pompa de nada lhe servirão 
para que hão de passar em seu fim:
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CONCLUSÃO

(AP 2.18-29)

- v.29: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.

-  “Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o 
soube; então, se pintou em volta dos olhos, 
enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar 
Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz 
Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o 
rosto para a janela e disse: Quem é comigo? 
Quem? E dois ou três eunucos olharam para 
ele. Então, disse ele: Lançai-a daí abaixo. 
Lançaram-na abaixo; 
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A IGREJA DE TIATIRA

E SUA MENSAGEM PROFÉTICA

CONCLUSÃO

(AP 2.18-29)

- v.29: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.

  e foram salpicados com o seu sangue a parede e os 
cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo 
comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e 
sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar; 
porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as 
palmas das mãos. Então, voltaram e lho fizeram saber. 
Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por 
intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No 
campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. 
O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo 
da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta 
é Jezabel” (2Rs 9.30-31).
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