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INTRODUÇÃO

Diferentemente da igreja de 
Éfeso, a igreja de Esmirna não é 
mencionada em nenhuma outra 
parte do novo testamento. Mas há 
indícios de que ela também tenha 
sido estabelecida por Paulo e seus 
companheiros.

A cidade de Esmirna, funda-
da por Alexandre Magno, era bo-
nita, rica e rival de Éfeso (capital 
da província da Ásia). No ano 26 
d.C. várias cidades da Ásia Me-
nor competiram pelo privilégio de 
construir um templo ao imperador 
Tibério. Esmirna ganhou de Éfe-
so esse privilégio. Era uma cidade 
famosa por seu porto e pela mirra 
que produzia. Apesar de inferior a 
Éfeso e de não possuir os atrati-
vos de Laodicéia, se gabava de ser 
a mais importante da província. 
Hoje, chama-se Izmir e é a princi-
pal cidade da Turquia.

Para a igreja de Esmirna, Jesus 
não fez nenhuma reprovação. Seu 
nome significa cheiro suave por-
que em seu entorno encontrava-
-se, em abundância, uma planta 
aromática chamada mirra. 

Uma igreja que foi provada e 
venceu; deveria ser fiel até a morte. 
Jesus se revelou a essa igreja como 
“o Primeiro e o Último, que foi 
morto e reviveu” (Ap 2.8). O pas-
tor da igreja de Esmirna era Poli-
carpo (69-155), discípulo de João, 
que se tornou um dos mais notá-
veis pais da igreja.

/

Texto base: Apocalipse 2.8-11

Foi nessa igreja que, como es-
creveu Ferreira, “Policarpo foi 
formado, educado e feito bispo”. 
Todas as informações que temos a 
seu respeito “[...] surgem a partir 
de seu serviço pastoral, como bis-
po, à frente da comunidade” (FER-

REIRA, F. Gigantes da Fé. SP: Editora Vida, 2006).
Lição maior: manter a con-

fiança em meio ao sofrimento. 
Satanás faz uso de 2 estratégias 
para calar os cristãos: enganá-los, 
fazendo-os viver pecaminosamen-
te dentro da Casa de Deus ou com-
bate-los na tentativa de faze-los 
desistir. 

Pontos importantes:
1. A carta foi endereçada ao anjo 
da igreja; (autoridade espiritual)

2. A tribulação revela quem é fiel;
- “Sê fiel até à morte...” Ap 2.10
- Tribulação de 10 dias (terá fim)
Acredita-se que tenha sido os dez 
anos que sucederam a subida do 
imperador Constantino ao trono 
romano, tempo em que as perse-
guições chegaram temporariamen-
te ao fim.

3. Eu sei a tua pobreza, mas tu és 
rico! Em meio a riqueza de uma 
grande cidade, uma pobre igreja 
lutava para sobreviver aos ataques 
impiedosos do império romano.

4. “O que vencer não receberá o 
dano da segunda morte” (v.11).

Em um tempo terrível de do-
minação romana, os cristãos eram 
lançados aos leões ou queimados 
sobre estacas. Um dos últimos a 
morrer heroicamente foi Poli-
carpo. Enquanto ele enfrentava 
a multidão sedenta de sangue no 
estádio municipal, o imperador ro-
mano exigia que  jurasse por César 
e amaldiçoasse a Cristo... 

Seus malfeitores queriam que 
ele dissesse: Kaiser Kurios (“Cé-
sar é Senhor”), mas ele reafirmou 
que Jesus é Senhor (Iesous Ku-
rios).

Policarpo respondeu calma-
mente: “Por oitenta e seis anos eu 
O servi e Ele nunca me fez mal. 
Como posso blasfemar meu Rei, o 
qual me salvou?” 

Antes de ser queimado, orou, 
bendizendo a Deus por ter sido 
“[...] julgado digno deste dia e desta 
hora, de tomar parte entre os már-
tires”, e do cálice de Cristo, “[...] 
para a ressurreição da vida eterna 
da alma e do corpo, na incorrupti-
bilidade do Espírito Santo”.

Se hoje nos sobreviesse perse-
guições semelhantes, quantos te-
riam a mesma certeza e o mesmo 
sentimento de Policarpo?

Texto complementar: Rm 8.38,39

“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 02 - ESMIRNA (cheiro suave)

“Conheço as tuas obras, e tribulação, e 
pobreza (mas tu és rico), e a blasfêmia 
dos que se dizem judeus, e não o são, 
mas são a sinagoga de Satanás.” (v.9)

POLICARPO, um homem de fé!

“Sê fiel até à morte, e dar-te-ei 
a coroa da vida.” Ap 2.10c
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“Revelação de Jesus Cristo, a qual 
Deus lhe deu para mostrar aos seus 
servos as coisas que brevemente devem 

acontecer.” Ap 1.1


