
CARTA À IGREJA DE LAODICEIA E A PIB ÁGUAS CLARAS 

 

TEMPO DE AMOR E CUIDADO: Oremos para que sejamos mais amorosos e cuidadosos 

como Igreja, buscando SERMOS UM em CRISTO JESUS. 
 

“Nisto conhecemos o que é o amor: que Cristo deu a vida por nós; e devemos dar a vida pelos irmãos.” 
                              (1 João 3:16)  

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

TEMPO DA PALAVRA – Para LER (10 min)  

(LEIAMOS A CARTA À IGREJA DE LAODICEIA – Apocalipse 3: 14-21) 

 

            Ao meditar nesta revelação que João, o discípulo amado, recebe do Senhor, podemos 
observar nesta carta endereçada a igreja de Laodiceia, o zelo do SENHOR pela sua Igreja. No verso 
18, está descrito: “Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, e 
colírio.” E no verso 19 diz: “Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-
te.”      

Reflitamos: 

          O Senhor tem nos abençoado de uma maneira tremenda. Ao compararmos o nosso contexto 
com a situação em que se encontram os missionários em missão na Síria, África, Coréia do Norte, 
China, na vizinha Venezuela, e noutros campos, onde a Igreja é perseguida percebemos o privilégio 
da liberdade que temos em anunciar o Evangelho em nossa cidade.  

 Poderíamos dizer que estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma? Ou 
talvez, estejamos ricos, abastados e não precisamos fazer mais nada? Será que nos acomodamos e 
não sentimos a compaixão que o Senhor sentia quando via as multidões? Estamos sendo idólatras 
amando o dinheiro, e não o ouro refinado pelo Senhor? Estamos nos contaminando com as coisas 
deste mundo e nos esquecendo de buscar a santificação? Estamos buscando nos apresentar ao 
Senhor com as vestes brancas? Será que estamos como cegos espirituais precisando comprar o 
unguento curativo do Senhor (colírio), para termos discernimento espiritual e assim fazer a vontade 
de Deus? 

          Estamos vivendo momentos difíceis como Igreja do SENHOR no mundo inteiro (1 Pe 4:9).  
Talvez você, que não faz parte da liderança da PIBAC, não saiba das grandes batalhas e desafios 
que o pastor e os demais líderes estejam passando. Precisamos ouvir os Conselhos do SENHOR e 
praticar tudo que temos ouvido de Deus. Você considera sua vida cristã quente, fria ou morna? 

         Amados, é um privilégio ouvirmos o SENHOR da Igreja nos convidar para ceiarmos com Ele 
(vs 20). Jesus quer que nos desapeguemos das coisas deste mundo. As necessidades financeiras 
da igreja, bem como as ofertas destinadas para missões e atendimento dos Ministérios da PIBAC 
serão supridas se, em unidade, ao ouvirmos a voz do SENHOR, abrirmos a porta dos nossos 
corações.  

 

 COMPARTILHE (30 min):  

1. Você e sua família já se reuniram em oração esta semana para orar pela sua condição espiritual 
e financeira? Você percebe fervor ou indiferença em sua vida espiritual? 

2. Diante das necessidades de apoio a liderança e de sua consciência sobre a condição financeira 
da igreja, você tem se mantido morno (indiferente)? Qual tem sido a sua atitude?  

3. Você já tem conhecimento das diversas ações missionárias entre as famílias da PIBAC? O 
convite de Jesus é que você também abra a porta do seu coração para Missões Mundiais 
porque a volta do grande EU SOU está próxima e Ele quer usar você para levar esperança às 
nações.  

TEMPO DE CLAMOR PELOS MOTIVOS ACIMA (20 min)     

    PIBAC, 25 e 26 de abril de 2018. 


