ESTUDOS PARA PGS - IBBR

“DEUS ESTÁ FALANDO, O QUE FAZER”
Carta a Esmirna: um chamado a fidelidade
INTRODUÇÃO
Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o Primeiro e
o Último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza; mas
você é rico! Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes
sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o
diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição
durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda
morte. Apocalipse 2:8-11
Primeiramente Deus é comunicável, conhecível e cognoscível (acessível). Deus não é um Deus
distante ou inacessível. Por mais que as pessoas não o queiram ouvir, por mais que não creiam,
por mais que as pessoas até mesmo o desconheçam, por mais que as pessoas o julguem a
Deus, ele se comunica e se deixa conhecer.

DESENVOLVIMENTO
As formas mais incríveis de Deus falar às pessoas destaco pelo menos 3:

1 – ATRAVÉS DA NATUREZA
Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra das suas mãos.
Um dia fala disso a outro dia; uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras,
não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras, até os
confins do mundo Salmos 19:1-4
Toda ordem criada comunica a Deus. Jesus destacou-se como controlador dos eventos da
natureza também no novo testamento, quando acalmou a tempestade. O texto completo está em
Marcos 14

2 – ATRAVÉS DAS PROVAÇÕES
Pedro ao andar sobre as águas, mas ao olhar para as ondas e o vento forte começou a
afundar quando Jesus o segurou pela mão; e também o mesmo Pedro após negar Jesus, o galo
cantou e ele chorou de arrependimento (Marcos 14.72).
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É melhor enfrentar provações sendo um cristão, tendo a chance de refletir e retornar à fé, e com
a PROVAÇÃO TEMER MAIS E MAIS A DEUS do que passar pelas dificuldades da vida, e
blasfemar contra Deus.

3 – ATRAVÉS DA SUA PALAVRA VIVA.
Como em todas as cartas às igrejas, Jesus chama os destinatários a ouvirem a sua mensagem.
Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum
sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2:8-11

Por que Deus fala com as pessoas?
Por que as ama. Deus ama a sua criação, Deus ama o seu povo. Deus quer ser conhecido
quando Ele fala. Deus NÃO QUER que as pessoas andem conforme os seus DESGOVERNOS...
Deseja que sejam PERSEVERANTES, MESMO NA PROVAÇÃO. Deus não quer que as
pessoas sigam os seus maus caminhos e se afastem da PERSEVERANÇA. Deus não quer que
a sua criação seja destruída PELOS ATALHOS DESVAIRADOS. Deus quando fala, traz alento,
traz vida, traz cura, traz certezas diante das provações por causa dos MÉRITOS DE JESUS
CRISTO morto na cruz do calvário.
No tempo em que o APÓSTOLO PAULO ficou em ÉFESO, na sua terceira viagem evangelística,
“todos os habitantes da Ásia” ouviram o evangelho de Jesus (Atos 19:10). A igreja de ESMIRNA
é identificada por nome nas citações no Apocalipse.

Conheço a tua tribulação ( verso 9 ) Jesus, no meio dos candeeiros, viu o sofrimento de
seus seguidores. Da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra durante
o seu ministério conforme o texto de MARCOS 1 : 41 Um leproso aproximou-se dele e
suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me! " Cheio de compaixão, Jesus
estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero. Seja purificado! " Ele olhou com compaixão
para aqueles que sofriam em Esmirna. Mesmo assim, ele não os poupou de toda a dor, como
veremos no versículo 10. A palavra “tribulação”, aqui, significa pressão que vem de fora.

Não temas as coisas que tens de sofrer ( verso 10): O conforto oferecido por Jesus não
é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das
tribulações que viriam logo. Os Covardes não conseguem mais esperança conforme o texto de
Ap 21:8. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante de Jesus por medo de sofrer não
são dignas da comunhão com ele. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre
de sofrimento nesta vida não acreditam nas palavras que Jesus mandou à igreja em Esmirna!
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É MELHOR CHORAR , MAS COM DEUS AO LADO DO QUE SORRIR PERTO DO DIABO E
DOS ENTRETENIMENTOS DESTA VIDA.

DISCUTA COM O SEU PG SOBRE ESTES PONTOS:
•

Como você reage a pressão ? Consegue estabilidade no meio da provação ?

•

Pode permanecer firme diante da grande provação que virá sobre a terra ?

•

Estamos em dias de grande confusão e turbulência, como é possível realizar a
obra de Deus no meio do caos estabelecido ?

CONCLUSÂO
QUAL SERIA O PERIGO DA PERSEGUIÇÃO : Abandonarem a fé... Para vencer esta tentação,
teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo se morressem, o texto
afirma que deveriam MANTER A CONFIANÇA no eterno Senhor, “o primeiro e o último, que
esteve morto e tornou a viver”. Deus quer que as igrejas continuem a anunciar hoje eficazmente
o evangelho de salvação e que os SALVOS em Cristo, mesmo perseguidos mantenham-se fiéis.
Não há nenhuma outra nova alternativa que seja capaz de salvar o homem.

O QUE APRENDEMOS EM APOCALIPSE 2: 8 A 11
Que a perseverança é a chave para o desenvolvimento, mesmo diante da perseguição.
Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o
Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse
2:8-11

ATITUDES DIANTE DA VERDADE DE DEUS
NÃO DESISTA ! AS PERSEGUIÇÕES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA NOS AFASTAR DE
DEUS E SEUS PROPÓSITOS
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