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INTRODUÇÃO

Sardes significa “cântico de 
alegria”, ou “a que permanece”, ou 
ainda “o escape do remanescente”. 
- O apocalipse revelado, p.43

Estava distante 50km de tia-
tira e corresponde à igreja (no 
século XVII e primeira parte  do 
século XVIII), quando a verdade 
bíblica começou a abrir caminho 
por meio da pregação dos “refor-
madores”.

Um deles, por exemplo  cha-
mado MARTINHO LUTERO 
(nacionalidade alemã – retomou a 
verdade da salvação pela fé). 

Foi sendo, aos poucos, restau-
rada a essência da fé: batismo por 
imersão, o ensino e crença sobre a 
segunda vinda de Cristo; enfim, a 
obediência a lei de Deus.

Afora a época, a glória de Sar-
des estava no passado. No sexto 
século a.C. a cidade tinha sido a 
capital do reino da Lídia, e mais 
tarde um centro de governo dos 
persas. 

Sardes é uma igreja que cuja 
reputação ultrapassava seus me-
recimentos. Ela é violentamente 
chamada a realidade, mediante 
um equívoco de sua real situação 
moral e espiritual. O processo de 
declínio fora tão sutil que, na reali-
dade, nem se foi observado. 

Texto base: Apocalipse 3.1-6

Essa igreja era conhecida como 
congregação cristã ativa e vigoro-
sa, caracterizada por boas obras 
e atividade, mas aos olhos de Deus 
todas estas atividades religiosas 
eram um fracasso porque eram 
somente formais e externas e não 
inspiradas pelo Espírito Santo que 
dá a vida.

“Ter nome”  é sinônimo de re-
putação. Essa igreja tinha boa re-
putação (nome que fez ao longo 
do tempo) e atualmente vivia uma 
profunda apatia espiritual, resulta-
do talvez da despreocupação e da 
falta de amor as coisas sagradas. 

Não adianta ter boa reputação 
de algo feito (apenas) no passado. 
Devemos cuidar/zelar da nossa 
vida com Deus hoje! 

Jesus viu morte nessa igreja!

Uma igreja morta precisa de 
avivamento! ACORDE!

A grande benção é que, mesmo 
que o paciente esteja em estado 
terminal, ou ainda morto, o bom 
Senhor JESUS CRISTO pode de-
volver a vida. (Ver João 11.25)

Sardes foi uma igreja espiritu-
almente morta, com alguns poucos 
membros mantendo suas obras 
agradáveis a Cristo.

Prêmio ao vencedor!

“O vencedor será igualmente 
vestido de branco. Jamais apaga-
rei o seu nome do livro da vida, 
mas o reconhecerei diante do 
meu Pai e dos seus anjos.” Ap 3.5 

A metáfora referente as ves-
tes brancas (são pessoas que não 
contaminaram suas vestes moral-
mente). Pode subentender conver-
são verdadeira, o revestimento do 
novo homem, da nova natureza. A 
reforma moral do ser, (o caráter es-
sencial do crente) em que é despida 
a roupa velha e suja. 

O branco é a cor da retidão e da 
inocência.

Triunfará aquele que lembrar-se 
do depósito sagrado que lhe tiver 
sido dado, aquele que conserva sua 
confiança no evangelho, aquele 
que se arrepende e vigia esperando 
a vinda de Cristo, este é o indiví-
duo que tem as vestes puras.

“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 05 - SARDES (igreja morta)

“Ao anjo da igreja que está em Sardes 
escreve: Isto diz o que tem os sete espíri-
tos de Deus, e as sete estrelas: Conheço 
as tuas obras, que tens nome de que vi-

ves, e estás morto.” Apocalipse 3.1 

Jesus te dá vida...

“...você tem aí em Sardes uns poucos que 
não contaminaram as suas vestes. Eles 
andarão comigo, vestidos de branco, 

pois são dignos.” Ap  3.4

“Lembra-te, pois, do que tens  
recebido e ouvido, e guarda-o,   

e arrepende-te”. Ap 3.3

“Sê vigilante, e confirma os restantes, 
que estavam para morrer; porque não 
achei as tuas obras perfeitas diante de 

Deus.”. Ap 3.2
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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


