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INTRODUÇÃO

Tiatira estava situada no cami-
nho entre Pérgamo e Sardes. Atu-
almente, chama-se Akhisar (signi-
fica “castelo branco”), na Turquia. 
Lídia, a primeira pessoa convertida 
por Paulo na Europa, era de Tiati-
ra (Atos 16.14).

A Igreja de Tiatira representa 
também o período histórico cha-
mado de Idade das Trevas, (um 
período, em que  acentuou muito 
o paganismo dentro do Cristianis-
mo). 

O nome “Tiatira” é originário 
de duas palavras que significam sa-
crifício e contínuo. Ou seja, a Igre-
ja, agora com sua sede em Roma, 
nega a doutrina da salvação por 
meio de Jesus Cristo e promove a 
heresia do sacrifício contínuo para 
se adquirir a salvação e purificação 
dos pecados, o que envolve peni-
tências, indulgências, obras das 
próprias mãos (como pagamento 
de promessas).

Àqueles que contrariassem tais 
ensinamentos, eram no chamado 
tribunal da inquisição considera-
dos “hereges”. E então, eram quei-
mados vivos em estacas nas praças 
públicas. 

O crentes então, mesmo cientes 
dos perigos, resolveram trabalhar 
segundo as instruções de Jesus a 
Seus discípulos: “Eis que vos en-
vio como ovelhas ao meio de lo-
bos; portanto, sede prudentes...” 
Mt 10.16

Temos aqui uma igreja com 
muitos elogios. As palavras de re-
conhecimento (acima) demons-
tram as boas obras desta igreja.

 
Pontos importantes:

Jesus se revelou a essa igreja 
como “o Filho de Deus, que tem 
os olhos como chama de fogo e os 
pés semelhantes ao latão reluzente” 
(Ap 2.18).

1. Olhos de fogo: 
Jesus, o Filho de Deus, exerce 

constante vigilância e nada foge ao 
Seu olhar, que vai além da aparên-
cia ou máscara.

Os olhos de Deus nao deixa 
escapar nada. Deus é compassivo, 
porém, também é JUSTO!

“...o fundamento de Deus 
fica firme, tendo este selo: O Se-
nhor conhece os que são seus, e 
qualquer que profere o nome de 
Cristo aparte-se da iniqüidade.”  
(IITm 2.19)

2. Pés reluzentes (bronze): 
Passos firmes, decisivos. Esta é 

uma indicação de que Ele não está 
alheio à Sua Igreja. Tem convivido 
até o presente momento.

Tinha surgido uma mulher na 
igreja que era como Jezabel, ensi-
nando o engano da idolatria e 
prostituição. 

A igreja  cristã nesse período 
aceitava e tolerava seus ensinos, 
o que resultou em infidelidade ao 
Senhor. Trairam o seu voto de fi-
delidade!

Conhecendo Jezabel: 
1Rs 16.29-33; (Casou c/ Jezabel)
1Rs 18.4,13-19; (vv24 - Desafio)
1Rs 19.1-3; (Elias foge dela)
1Rs 21.1-16; (vinha de Nabote)
1Rs 21.23-25; (Incitava esposo)
2Rs 9.30-37; (seu fim)

Alguém (no erro) pode dizer: 
Eu nao posso deixar o amor da 
minha vida; o amor é de Deus; 
ele(a) me faz feliz. Eu nao acredito 
que Deus me jogara nas profunde-
zas do inferno. A verdade é que o 
pecado tenta dominar as pessoas. 
(Rm 7.15-20).

Prêmio ao vencedor!
Texto base: Ap 2.20,21,25-29

“...Ao que vencer, e ao que 
guardar as minhas obras até o 
fim, Eu lhes darei autoridade so-
bre as nações... também lhe darei 
a estrela da manhã.” Ap 2.26-28 

O requisito especial: Vencer e 
guardar as obras do Senhor Jesus 
até o fim!

“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 04 - TIATIRA (relaxada)

“Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: 
Isto diz o Filho de Deus, que tem seus 
olhos como chama de fogo, e os pés se-
melhantes ao latão reluzente: Conheço 
as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, 
e o teu serviço, e a tua perseverança, e 
sei que as tuas últimas obras são mais 

numerosas que as primeiras.” 
Apocalipse 2.18,19 

Tenho algo contra ti...

“Mas tenho contra ti que toleras Jeza-
bel, mulher que se diz profetisa... E dei-
-lhe tempo para que se arrependesse da 
sua prostituição; e não se arrependeu.” 

Apocalipse 2.20,21

Estudo bíblico
AS 7 IGREJAS
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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


