


CARTAS CONTEXTUALIZADAS

Localização geográfica

Cultura histórica

Fenômenos sociais



Apocalipse 2.8-11

“E ao anjo da igreja que está em
Esmirna, escreve:
Isto diz o primeiro e o último, que foi
morto, e reviveu: Conheço as tuas
obras, e tribulação, e pobreza (mas tu
és rico), e a blasfêmia dos que se
dizem judeus, e não o são, mas são a
sinagoga de Satanás.



Apocalipse 2.8-11

“E ao anjo da igreja que está em
Esmirna, escreve:
Isto diz o primeiro e o último, que foi
morto, e reviveu: Conheço as tuas
obras, e tribulação, e pobreza (mas tu
és rico), e a blasfêmia dos que se
dizem judeus, e não o são, mas são a
sinagoga de Satanás.



Nada temas das coisas que hás de
padecer. Eis que o diabo lançará
alguns de vós na prisão, para que
sejais tentados; e tereis uma tribulação
de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-
te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o
Espírito diz às igrejas: O que vencer
não receberá o dano da segunda
morte”.



FONTE: https://pt.slideshare.net/WelfanyNolascoRodrig/carta-
igreja-de-esmirna-no-apocalipse













“Não temas as coisas 
que tens de sofrer.”

Apocalipse 2.10a



• Por causa da nossa natureza pecaminosa.

Por que sofremos?

• Para termos consciência de que 
precisamos de socorro.

Para que sofremos?

SOFRIMENTO















“Arrepende-te”
Mude sua mente!

Conheço as tuas obras, e 
tribulação, e pobreza (mas tu és 
rico), e a blasfêmia dos que se 
dizem judeus, e não o são, mas 

são sinagogas de Satanás”

PRESSÕES

Apocalipse 2.......



TRIBULAÇÃO
Suporte as pressões, 
pois elas produzem 

algo bom.
(Ap 2.9)



Conheço as tuas obras, e 
tribulação, e pobreza (mas tu és 
rico), e a blasfêmia dos que se 
dizem judeus, e não o são, mas 

são sinagogas de Satanás”

FINANÇAS



POBREZA
Saiba viver 

generosamente e 
agradecido.

(Ap 2.9)



Conheço as tuas obras, e 
tribulação, e pobreza (mas tu és 
rico), e a blasfêmia dos que se 
dizem judeus, e não o são, mas 

são sinagogas de Satanás”

CALÚNIAS



BLASFÊMIA
Lide com as calúnias 
de forma honrada.

(Ap 2.9)







SATANÁS DEUS

SOFRIMENTO



DEUS QUER 
PROVÁ-LO

SATANÁS 
QUER 

DESTRUÍ-LO

OBJETIVO









CONCLUSÃO

NÃO TEMAS, 
VOCÊ NÃO ESTÁ 

SOZINHO!

FONTE: https://vdocuments.com.br/a-igreja-de-ontem-e-hoje-esmirna.html


