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Apocalipse 2.12-17 
 

SENTIR 
Sempre é possível ver na Bíblia como os povos eram moldados pela cultura 
ao seu redor. Pela imitação de certos costumes, as pessoas adquiriam 
hábitos religiosos. Por exemplo, é comum lermos advertências a Israel sobre 
a adoração a Baal, Peor, Moloque e outros deuses. 
 
O teólogo americano G. K. Beale, escreveu um livro chamado “Você se torna 
aquilo que adora”, onde observa que, nos dias atuais, o coração humano 
continua procurando o que (ou quem) adorar, e denuncia como a idolatria 
está presente ainda nas pessoas mesmo que os deuses tenham mudado de 
forma. 
 
Já parou para pensar se há coisas (ou pessoas) na sua vida que ocupam o 
lugar de Deus? 
 
APRENDER 
Pérgamo era uma cidade idólatra. Lá eram cultuados muitos deuses, e ainda 
havia lugares onde o próprio Imperador recebia tratamento de deus, e o povo 
era obrigado a aclamar: “César é o nosso Senhor”. 
 
No inicio da carta temos uma saudação e uma autodesignação de Jesus 
Cristo que diz: “Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois 
gumes” (Ap. 2.12). Essa autodesignação tem a ver com o conteúdo geral da 
carta que em sua sequência mostra que Jesus fará guerra contra algumas 
pessoas que estavam pervertendo o verdadeiro Evangelho naquela 
comunidade. 
 
Depois de ter elogiado a igreja de Pérgamo por sua fidelidade num cenário 
de perseguição, o Senhor Jesus repreendeu a mesma igreja por causa de 
seus descuidos com a doutrina e com a disciplina, e exortou a igreja a se 
arrepender e disciplinar seus membros faltosos. 
 

REFLETIR 
Os que não reconheciam o imperador como Senhor, tinham problemas. Já 
passou por alguma situação similar no seu trabalho ou com pessoas do seu 
convívio? 
 
Já chegou a negociar sua fé, princípios ou valores para agradar alguém ou 
evitar certas situações? 
 
Nos dias do Antigo Testamento, Balaão foi alguém que arquitetou um plano 
para conduzir Israel à imoralidade e à desobediência contra Deus (Números 
22-25). Alguém tem tentado te levar para longe de Deus? Como se 
posicionar com essas pessoas? 
 
Participar dos cultos ou da célula tem se tornado ponto facultativo (algo 
opcional) para nós? Por que é importante observar nossa frequência? 
 
Quais são as bênçãos para as pessoas que estão firmes no Senhor? 
 
APLICAR 
Devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo firme 
a nossa fé, mesmo se encararmos ameaças e perseguições. Ao mesmo 
tempo, não devemos negligenciar outras responsabilidades diante de Deus.  
 
Servimos um Deus puro, e devemos manter e defender a doutrina pura que 
ele revelou. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imoralidade vem 
de satanás.  
 
Procuremos o maná que vem de Deus para nos sustentar para sempre, e 
procuremos nos manter em comunhão, para poder ajudar uns aos outros a 
perseverar firmes. 
 
AVISOS 

Dois encontros especiais para as Mulheres 
 

SEGUNDA 02/05 – ENCONTRO DE ORAÇÃO 
 
SEXTA 06/05 – Enc. MULHER PLENA – Especial Dia das Mães 

 
Teremos atividade para as crianças  
com a equipe do Comuna Esporte.  

 
Convide suas amigas! Venha com a sua célula! 


