
As 7 Cartas do Amor e Cuidado de Jesus 

 à Igreja em Águas Claras 

PIBAC, 02 a 04 de maio de 2018. 

 

TEMPO DE AMOR E CUIDADO: Oremos para que como IGREJA OUÇAMOS a VOZ do 

ESPÍRITO na prática de 1 João 3: 16: 
“Nisto conhecemos o que é o amor: que Cristo deu a vida por nós; e devemos dar a vida pelos 

irmãos.”  
                      

TEMPO DE LOUVOR (10 min) /  QUEBRA-GELO (5 min) 

TEMPO DA PALAVRA – REFLEXÃO (10 min)  
“Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está 
escrito, porque o tempo está próximo.” 

"Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir.” 
                     (Apocalipse 1: 3,19 NVI) 

No último estudo da EBD sobre o Resumo das 7 cartas às 7 Igrejas do livro de Apocalipse, esclareceu-se que o 
assunto central das cartas é: Voltar ao primeiro amor e a prática das primeiras obras.  

Através desta revelação ao apóstolo João, às Igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e 
Laodiceia, percebemos que em toda a história desde o primeiro século até os dias atuais, incluindo a época 
vindoura, profeticamente, todos os cristãos, em todos os tempos, podem estar contextualizados em uma ou mais 
características, sejam elas elogiosas ou dignas de exortação (encorajamento), como a seguir:  

 

Igreja Características 

EFÉSO  (2:1-7) Deixou de amar como antes. 

ESMIRNA (2:8-11) Perseguida (sofredora). Rica em graça. 

PÉRGAMO (2:12-17) Tolerante com o mundo. Sutilmente permissiva. 

TIATIRA (2:18-29) Comprometida com doutrina falsa. Não confronta o erro. 

SARDES (3:1-6) Apática e irrelevante. Sem compromisso com Deus e a sua obra.  

FILADÉLFIA (3:7-13)  Pouca força. Perseverante em aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho. 

LAODICEIA (3:14-22) Indiferença, mornidão espiritual, abandono da fé. Valoriza mais coisas do que pessoas. 

 

Sendo assim, COMPARTILHE (40 min):  

1) Você pode estar se perguntando ao longo desta reflexão: Mas o que estas cartas têm a ver comigo? 

Originalmente a palavra igreja deriva do termo grego Eklesia cujo significado é “chamados para fora”. Assim, 
podemos compreender que igreja não se trata de uma estrutura física. Igreja é um organismo vivo, em que cada 
indivíduo que confessou com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e creu no seu coração que Deus ressuscitou o 
seu Filho dentre os mortos, é salvo. (Rm 10: 9) A partir de então se inicia o primeiro amor, nasce ali naquele 
coração uma igreja que busca viver e permanecer em comunhão com Deus e o seu próximo. Você já 
experimentou esse primeiro amor na sua vida? Se não, você quer experimentar a partir de hoje? 

 

2) Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas também nos encorajou para que tivéssemos bom ânimo, pois 
Ele foi vitorioso sobre o mundo. (Jo 16: 33) E você? Em meio ao contexto deste mundo de lutas, sofrimentos, 
ressentimentos, falta de esperança, mornidão espiritual, falsas doutrinas religiosas e até mesmo desistência da 
vida, como você tem lidado com essas aflições inerentes a nossa humanidade, e principalmente sofrida por aqueles 
que são fiéis a Deus? Com qual igreja você se identifica? Por quê? 

 

TEMPO DE CLAMOR (10 min)  

Para que possamos conservar o que temos de bom e que o SENHOR nos conceda a graça de sermos cheios do seu 
Espírito para que sejamos constantes no primeiro amor. 

 


