ROTEIRO – Base 28/02/2021
UM CHAMADO PARA A VIDA, UMA VIDA DE FERVOR ESPIRITUAL
# Apocalipse 3:14-22 #
“E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de
Deus: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! Assim, porque és morno,
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho
falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que de mim compres ouro
provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua
nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois,
zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua
casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como
eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.”
(Apocalipse 3:14-22 ACF)

INTRODUÇÃO:
Laodicéia, fundada em 250aC, era uma cidade muito rica localizada no meio de grandes
rotas comerciais. Nela viviam milionários e também grandes banqueiros. Possuía também
edificações importantes para a época, como: centro médico, escola de medicina, teatro, estádio
e até um ginásio equipado com banhos.
Jesus faz um diagnóstico para aquela igreja que se via de maneira altiva mostrando que,
de fato, a coisa não era bem assim.
§ Com base no texto lido e na pregação, o que aconteceu com a igreja de
Laodicéia?
§ Como uma igreja tão estruturada pôde ser classificada por Jesus como
“morna”?
I.

QUANDO A IGREJA DEIXA DE SER IGREJA
§ O que esperamos encontrar em uma igreja?
§ Considerando a afirmação “eu sou a igreja”, responda: quando você deixa
de ser igreja? Comente!

II. O CHAMADO DE CRISTO PARA A IGREJA
§ Cristo não desiste dos Seus. O que devo fazer para voltar para o Senhor?
§ Como restaurar a vida de comunhão com Deus?
III. UM CHAMADO PARA UMA NOVA ALIANÇA
§ A igreja de Laodicéia não se deu conta de que Jesus estava do lado de fora.
Como isso pode acontecer em minha vida?
§ Por que Jesus insiste em me convidar para vir à Ele? Como Ele faz isso?
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Esboço da Mensagem:

UM CHAMADO PARA A VIDA, UMA VIDA DE FERVOR ESPIRITUAL
# Apocalipse 3:14-22 #
“E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de
Deus: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! Assim, porque és morno,
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho
falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que de mim compres ouro
provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua
nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois,
zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua
casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como
eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.”
(Apocalipse 3:14-22 ACF)

INTRODUÇÃO:
Laodicéia foi fundada em 250aC por Antioco da Síria. Uma cidade muito rica, localizada
no meio das grandes rotas comerciais. Uma cidade de milionários, grandes banqueiros e de
transações comerciais. Possuía teatro, estádio e um ginásio equipado com banhos.
•
•

Ela possuía uma grande indústria de tecidos, produzia uma lã especial e famosa no mundo
inteiro.
Possuía um centro médico, uma escola de medicina, onde fabricava unguentos
milagrosos para os ouvidos. Também produzia o pó frígio, matéria prima na fabricação
do colírio que era exportado para o mundo todo.

DIAGNÓSTICO DE JESUS DA IGREJA:
• A igreja havia perdido seu vigor espiritual;

“Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, e
estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego,
e nu;” (Apocalipse 3:16-17 ACF)

•

Perdeu seus valores;

“Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te
enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os
teus olhos com colírio, para que vejas.” (Apocalipse 3:17-18 ACF)

•

•

Perdeu a visão de sua missão;

“Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para
que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.
(Apocalipse 3:18 ACF)

Perdeu sua identidade;

“Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu;” (Apocalipse 3:17 ACF)

Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h |
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30

I. QUANDO A IGREJA DEIXA DE SER IGREJA
1. Ela revela falta de fervor espiritual.

“Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente!” (Apocalipse 3:15 ACF)

A vida cristã pode revelar três temperaturas:
• Coração ardente;

“E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos
falava, e quando nos abria as Escrituras?” (Lucas 24:32 ACF)

• Coração frio;

“E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” (Mateus 24:12 ACF)

• Coração morno.

“Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.” (Apocalipse 3:16 ACF)

2. Na visão de Jesus um coração morno é pior que um incrédulo, pois revela incoerência entre
o que fala e o que vive.
“Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! Assim, porque és morno,
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.” (Apocalipse 3:15-16 ACF)

3. Jesus denuncia o orgulho e a vaidade da igreja.

“Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu;” (Apocalipse 3:17 ACF)

• O autoengano é uma grande tragédia.

“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu
Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e
em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.” (Mateus 7:21-23 ACF)

• O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal.

“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; [...]” (1 Timóteo 6:10 ACF)

II. O CHAMADO DE CRISTO PARA A IGREJA
1. Ele se apresenta como “mercador espiritual”.

“Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para
que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.”
(Apocalipse 3:18 ACF)
• Ele revela Sua suficiência diante da autossuficiência da igreja. “Aconselho-te que compres
de mim...”

2. Cristo chama a igreja para uma mudança de vida. Ele não desiste de Sua igreja!

“Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois, zeloso e arrepende-te.” (Apocalipse 3:19 ACF)

• Mudança vem pelo arrependimento. Antes do juízo o Senhor oferece misericórdia.

3. O Senhor chama a igreja para restaurar sua vida de comunhão com Ele.

“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele
cearei, e ele comigo.” (Apocalipse 3:20 ACF)
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III. UM CHAMADO PARA UMA NOVA ALIANÇA

“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele
cearei, e ele comigo.” (Apocalipse 3:20 ACF)

1. A igreja não percebeu que Jesus estava do lado de fora.
• Enquanto muitos batem a porta no rosto de Jesus, outros são convidados por Ele. Ele
quer entrar e compartilhar sua vida com a igreja.
2. Esse chamado é pessoal: “Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei...”
3. A insistência de Jesus em nos atrair para Ele:
• Ele usa as circunstâncias da vida;
• Ele usa um sermão;
• Mas a igreja precisa decidir ouvir.

CONCLUSÃO:
AS PROMESSAS DE UMA VIDA DE COMUNHÃO
1. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu.

“E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da
criação de Deus.” (Apocalipse 3:14 ACF)

2. Ele tem autoridade e poder para nos tornar vencedores e nos conduzir ao seu trono de
glória.

“Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei
com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” (Apocalipse 3:21-22
ACF)

3. A igreja precisa ouvir, crer e voltar-se para o Senhor.

Pr. Sebastião Brito Netto
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