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INTRODUÇÃO

Este é o único livro da Bíblia 
que promete bênção a quem o lê 
(1.3), no entanto é o mais enigmá-
tico dos livros. Possui muitas ale-
gorias e está repleto de textos de 
difícil interpretação.

O que vem a sua mente quan-
do você ouve a palavra Apocalip-
se? Muitos relacionam essa palavra 
com destruição do planeta terra e 
o fim da humanidade, como po-
pularizado por muitos filmes de 
Hollywood.

Apocalipse quer dizer “reve-
lação”, e por isso este livro também 
é chamado de “Revelação” de Deus 
a João (1.1).

O livro foi escrito por João, que 
estava preso na ilha de Patmos por 
ter anunciado o evangelho (1.9), 
durante um tempo em que as au-
toridades romanas estavam perse-
guindo os cristãos porque eles não 
prestavam culto ao Imperador ro-
mano (Imperador Domiciano, en-
tre 81 a 95 d.C.), que chamava a si 
mesmo de “senhor” e “deus”. 

Este, exigia que todos os seus 
súditos o adorassem. Fato que foi 
reprovado pela sociedade cristã, 
pois não podiam dividir sua leal-
dade a Jesus Cristo. E como conse-
quencia, foram acusados de impa-
triotismo, perseguidos não só pelo 
Império, mas também pelos judeus 
que favoreciam o Imperador. 

Em meio a esta problemática, 
a igreja se dividiu em dois grupos: 

os que se mantiveram fiéis (sofren-
do duramente as perseguições) 
e àqueles que conciliaram outras 
práticas ao cristianismo (não so-
frendo perseguição, mas, sendo o 
alvo das duras exortações que Jesus 
revela através de João).

João usa figuras estranhas, sím-
bolos e números que os seus lei-
tores entendiam, mas que não se-
riam entendidos pelas autoridades 
romanas. Os leitores de hoje têm 
dificuldade de compreender com-
pletamente as visões de João, mas 
a lição principal do livro é sim-
ples e clara:“O reino do mundo se 
tornou de nosso Senhor e do seu 
Cristo, e ele reinará pelos séculos 
dos séculos.”

João escreve o seu livro para as 
sete igrejas da província romana da 
Ásia (1.4,11), que ficava numa re-
gião que hoje faz parte da Turquia. 
Seu conteúdo traz instrução para 
elas, com mensagens proféticas 
aplicadas a sete períodos específi-
cos da história da igreja.

As sete cartas seguem um mo-
delo padrão. Elas constam de uma 
apresentação, seguida por um 
elogio/reprovação, conse-
lho e promessa. 

E esse será nosso alvo de estudo 
em: As 7 Igrejas do Apocalipse.

Éfeso foi uma igreja elogiada 
por seu trabalho. Foi a 1ª igreja 
cristã fundada por Paulo, com a 
ajuda de Apolo, Áquila e Prisci-
la (At 18). Seu líder era Timóteo 
(1Tm 1:3) e depois o próprio João 
também fundou ali a base do seu 
ministério. A igreja de Éfeso seguia 
fervorosamente a mesma doutrina 
dos apóstolos e tinha seu principal 
objetivo na evangelização. Não to-
lerava heresias ou falsas doutrinas, 
e investigava com rigor a vida de 
quem se propunha a pregar ou en-
sinar. Esta igreja representa a época 
de fundação do cristianismo puro, 
fervoroso e cheio de amor.

----- reprovação ----- 
Os efésios cuidaram da doutrina 

e da disciplina, mas se esqueceram 
das primeiras obras. De uma igre-
ja fervorosa passaram facilmente a 
uma igreja ativista (sem relaciona-
mento com o Senhor).

“Tenho, porém, contra ti que 
deixaste o teu 1ºamor.” (v.4)

----- conselho ----- 
“Lembra-te, pois, de onde 

caíste, e arrepende-te, e pratica 
as 1ªs obras.” (v.5)

----- promessa ----- 
“Ao que vencer, dar-lhe-ei a 

comer da árvore da vida...” (v.7)

“Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, 
e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo.” Ap 1.3

IGREJA 01 - ÉFESO (desejável)

“Conheço as tuas obras, e o teu traba-
lho, e a tua paciência, e que não podes 
sofrer os maus; e puseste à prova os que 
dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os 

achaste mentirosos.” Ap 2.2

Estudo bíblico
AS 7 IGREJAS

DO APOCALIPSE

“Revelação de Jesus Cristo, a qual 
Deus lhe deu para mostrar aos seus 
servos as coisas que brevemente devem 

acontecer.” Ap 1.1


