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A IGREJA DESVIADA  
Apocalipse 2.1-7 

 
SENTIR 
 
Você já entrou numa rua ou estrada errada? Qual foi sua sensação quando 
percebeu o erro? 
 
APRENDER 
 
Em Apocalipse 1, Deus fala com as sete igrejas da Ásia – no caso, com os 
pastores dessas igrejas locais (as sete cartas descritas nos capítulos 2 e 
3). Deus honra a liderança local na autoridade de seus pastores. 
 
CRISTÃOS INDEPENDENTES 
Vivemos uma época onde muitos se intitulam “cristãos desigrejados”. Não 
estão ligados a uma igreja local nem ao seu pastor (liderança principal). 
 
São pessoas que: a) decidem sozinhas; b) são independentes; c) não 
reconhecem a autoridade pastoral designada por Deus. São pessoas que 
acreditam que não precisam ser pastoreadas. 
 
Qual a relação que você tem com o pastor da sua igreja local? 
 
A doutrina dos apóstolos tem sido abandonada nestes dias, pois a 
individualidade tem imperado dentro da igreja – o senso de coletividade 
relatado em Atos 2.42 tem se perdido ao longo do tempo. 
 
RELIGIOSIDADE E ESFRIAMENTO DO AMOR 
A igreja de Éfeso era intolerante ao pecado, capaz de suportar provas 
diversas, trabalhadora e perseverante. 
 
Porém, havia se tornado religiosa, sem intimidade com Deus, fria, sem 
fervor, com um nível de comprometimento baixo, indisposta e indisponível, 
orgulhosa, egoísta, crítica e julgadora. 

Era uma igreja de muitas obras, mas sem vida. Jesus faz um alerta e 
chama esta igreja ao arrependimento e à volta ao primeiro amor. 
 
Infelizmente, este também é um retrato da igreja de nossos dias. Muitos 
têm abandonado os valores do Reino de Deus e as bases da vida cristã. 
Precisamos voltar à prática das primeiras obras, antes que o Senhor volte 
e não haja mais tempo. 
 
REFLETIR 
 
Todos precisamos de alguém para prestar contas da nossa vida, alguém a 
quem devemos nos sujeitar em amor a fim de sermos discipulados, 
amados e cuidados.  
 
O verdadeiro cristão está debaixo do pastoreio local – isto é, plantado na 
igreja local (Salmo 90). O verdadeiro cristão possui raízes locais e, 
segundo Jesus, toda raiz que está ligada à videira dá frutos (João 15.1-6). 
 
Todo esfriamento começa com pequenas concessões. Por exemplo: Qual 
o seu nível de intimidade com Deus? Qual o tempo que você dedica para a 
oração e a leitura da Palavra? Qual o seu compromisso com sua igreja? 
 
Não podemos abandonar nossos fundamentos. Se não despertarmos 
agora, corremos o risco de acordar tarde demais e descobrir que já nos 
distanciamos demais de Jesus e sua Igreja. 
 
APLICAR 
 

De que atitudes ou pensamentos preciso me arrepender? 
O que preciso fazer para voltar ao primeiro amor? 
O que preciso fazer para me envolver mais com a igreja local? 
 

 


