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INTRODUÇÃO

Filadélfia, que significa “amor 
fraternal”, era uma cidade da pro-
víncia romana da Ásia Menor. Em 
150 a.C. Atilo II, Filadelfo fundou, 
no vale Cógamo, em homenagem 
a seu irmão Eumênes II, que o pre-
cedeu no trono, afim de assinalar 
a grande amizade que os ligava. E 
era a mais jovem das sete igrejas da 
Ásia. 

Essa igreja e a de Esmirna fo-
ram as únicas que não receberam 
nenhum tipo de repreensão do 
Senhor. Sabemos que não existem 
igrejas ou pessoas perfeitas. Como 
ser humano, estamos sujeitos ao 
erro. Todavia, como servos de 
CRISTO e igreja do Senhor, não 
amamos o pecado e não somos 
mais dominados por ele.

Ao que parece essa igreja era 
saudável, porque a carta não tem 
nenhuma palavra de censura ou 
crítica. A igreja era fraca, com 
pouco poder (v.8) mas continuava 
sempre fiel a seu Senhor.

Filadélfia era uma igreja pe-
quena em uma área difícil, sem 
prestígio e sem riquezas. Mas 
CRISTO não tinha palavras de re-
preensão para esta igreja pequena 
e aparentemente insignificante. Os 
homens tendem a medir força e 
qualidade em termos de tamanho, 
poder e riqueza. Jesus vê as igrejas 
de forma diferente. 

Texto base: Apocalipse 3.7-13

Pontos importantes:

Chave de Davi: A chave de Davi 
é a chave da casa de Davi. O pano 
de fundo para esta frase era a afir-
mação dos judeus de Filadélfia de 
que eles eram o verdadeiro povo 
de Deus que tinha em seu poder a 
chave do Reino de Deus. João con-
tradiz isto quando diz que a chave 
do reino, que havia pertencido a 
Israel perdera o direito sobre ela 
rejeitando seu Messias. Somente 
Cristo pode abrir a porta do Reino 
messiânico aos homens, Israel não 
mais.

Porta aberta: Cristo abre portas. 
Ele garante uma saída. Ninguém 
pode fechar a porta que Ele abre.

Isto pode ser uma promessa de 
que a igreja tem entrada garantida 
no Reino de Deus, apesar do con-
flito óbvio travado com os judeus. 
Os judeus de Filadélfia eram agres-
sivos e diziam que somente eles, 
Israel, tinham acesso a porta do 
Reino de Deus. Cristo assegura à 
sua igreja que os judeus não conse-
guirão fechar a porta do Reino de 
Deus para a igreja.

Como em Esmirna, em Fila-
délfia também havia uma sinago-
ga de Satanás, uma congregação de 
falsos judeus (v. 9).

Mesmo tendo pouco poder, 
pouca influência e sendo pequena, 
ela só mereceu elogios e nenhuma 
crítica do Senhor.

O terremoto que destruiu Sar-
des, também atingiu Filadélfia. 
A cidade foi batizada com um novo 
nome depois de sua reconstrução 
-  NEOCESARÉIA - a nova cidade 
de César. Mais tarde, no tempo de 
Vespasiano, a cidade voltou a tro-
car de nome, FLAVIA, pois Flávio 
era o apelido do imperador. 

JESUS então, aproveita esse 
gancho cultural para falar à igreja 
que os vencedores teriam um novo 
nome: “... gravarei sobre ele o nome 
do meu DEUS...” (v. 12). A igreja 
terá o nome de DEUS nela gravado 
e não o nome de César.

Prêmio ao vencedor!

- O vencedor será coluna no 
santuário de DEUS - v. 12

- O vencedor terá gravado em 
sua vida um novo nome - v. 12

“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 06 - FILADÉLFIA (fervorosa)

““E ao anjo da igreja que está em Fi-
ladélfia escreve: Isto diz o que é santo, 
o que é verdadeiro, o que tem a chave 
de Davi; o que abre, e ninguém fecha; 
e fecha, e ninguém abre: Conheço as 
tuas obras; eis que diante de ti pus uma 
porta aberta, e ninguém a pode fechar” 

Apocalipse 3.7,8a

Tens pouca força...

“...tendo pouca força, guardaste a 
minha palavra, e não negaste o meu 

nome..” Ap  3.8b

““Eis que venho sem demora; guarda 
o que tens, para que ninguém tome a 

tua coroa”. Ap 3.11

“Como guardaste a palavra da minha 
paciência, também eu te guardarei da 
hora da tentação que há de vir sobre 
todo o mundo, para tentar os que habi-

tam na terra.”. Ap 3.10

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


