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ESMIRNA, UMA IGREJA SEM REPREENSÃO 

Leitura: Ap 2.8-11 

I. Aspectos importantes de cada uma das sete cartas do Apocalipse: 

a) Todas as cartas tem seu destinatário e seu endereço: 
 

b) Em cada carta o Autor que é Cristo, é identificado pelo escritor que é João por um 
título simbólico, adaptado às necessidades da igreja. 

 

c) Para Éfeso: Isto diz “aquele que tem na sua destra as sete estrela (pastores), 
que anda no meio dos sete castiçais de ouro (igrejas)”. 

 

d) Para Esmirna: Isto diz “o Primeiro e o Último, que foi morto e reviveu”.  
 

e) Para Pérgamo: Isto diz “aquele que tem a espada aguda de dois fios”.  
 

f) Para Tiatira: Isto diz “o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo 
e os pés semelhantes ao latão reluzente”. 

 

g) Para Sardes: Isto diz “o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas”. 
 

h) Para Filadélfia: 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”. 

 

i) Para Laodicéia: Isto diz “o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio 
da criação de Deus”. 

 

II. ESMIRNA: Eu conheço as tuas obras... 
 

a) Jesus elogia a Igreja de Esmirna. Ap 2.9 

b) Jesus não tem o que repreender na Igreja de Esmirna. 

c) Jesus faz exortação à Igreja de Esmirna. Ap 2.10a,b 

d) Jesus faz promessas à Igreja de Esmirna. Ap 1.10c,11 

 

III. Jesus se apresenta como o Primeiro e o último. Ap 2.8 
 

IV. Jesus é aquele que esteve morto e tornou a viver. Ap 2.8 
 

V. Jesus conhece a tribulação da Igreja em Esmirna. Ap 2.9 
 

VI. Jesus conhece a pobreza da Igreja em Esmirna. Ap. 2.9 
 

VII. Jesus sabia que Esmirna era uma Igreja que sofria prisão. Ap 2.10 
 

VIII. Jesus vê em Esmirna uma Igreja rica espiritualmente. Ap 2.8 
 

IX. Jesus declara uma mensagem de encorajamento à Esmirna. Ap 2.10 
 

X. Jesus declara as promessas à Igreja em Esmirna. Ap 2.11 
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