ROTEIRO – Base 07/03/2021
O PERIGO DO ENFRAQUECIMENTO DA IGREJA
# Apocalipse 2:12-17 #
“E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios: Conheço as
tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás; e reténs o meu nome, e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas
poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar
tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Assim tens
também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a
ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao
que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe” (Apocalipse 2:12-17)

INTRODUÇÃO:
A igreja de Pérgamo estava em perigo, as heresias entraram na igreja e produziram
divisão, omissão e enfraquecimento. A palavra Pérgamo significa “casado”. Isto pode nos trazer
a memória que a igreja é a noiva prometida de Cristo.
Jesus faz um alerta à igreja: ela está sob ataque! Satanás sabe que o que enfraquece a
autoridade da Igreja é a tolerância ao pecado e a conformação ao mundo.
▪ É possível acontecer com você o que aconteceu com a igreja de Pérgamo?
▪ Como identificar perigos – por vezes silenciosos – que podem estar nos
atacando, nos levando a tolerar o pecado e, consequentemente, nos
afastando de Deus?
I.

PRECISAMOS IDENTIFICAR OS SINAIS DE PERIGO NO MEIO DA IGREJA
▪ De que forma as heresias e a conformação com o pecado se instalaram na
igreja de Pérgamo?
▪ Esse tipo de “cauterização espiritual” acontece na igreja nos dias de hoje?

II. CRISTO ESTÁ ENCORAJANDO A IGREJA A PERMANECER FORTE
▪ Sendo encorajado por Cristo, como devo me posicionar diante do pecado?
▪ Existe alguma possibilidade de vencermos as investidas de Satanás sem
santidade?
III. O CHAMADO AO ARREPENDIMENTO NÃO É UM CAPRICHO RELIGIOSO, MAS UM BRADO
DE SALVAÇÃO
▪ Diante dos perigos que nos cercam e ameaçam, como a igreja pode
responder aos enganos de Satanás?
▪ Como nos fortalecer e fechar as brechas, evitando a ação de Satanás e
herdando as promessas de Cristo?
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Esboço da Mensagem:

O PERIGO DO ENFRAQUECIMENTO DA IGREJA
# Apocalipse 2:12-17 #
“E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios: Conheço as
tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás; e reténs o meu nome, e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas
poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar
tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Assim tens
também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a
ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao
que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe” (Apocalipse 2:12-17)

INTRODUÇÃO:
O mundo silencia-se diante de evidências de perigos na história. Ex.: Adolf Hitler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existe uma linha divisória entre verdade e mentira, entre o bem e o mal, entre o certo e
o errado.
Uma pequena rachadura pode ser um alerta de perigo do desmoronamento de um muro
ou desabamento de um edifício.
Pequenos sintomas podem avisar uma grave doença.
Mas quando essas coisas todas são ignoradas, pessoas sofrem, outras morrem e todos
sofrem.
A igreja de Pérgamo estava em perigo. As heresias entraram na igreja e produziram
divisão, omissão e enfraquecimento.
Não podemos nos conformar com os sinais de pecado e mundanismo encontrando
espaço no coração da Igreja. Tolerância e liberalismo são armas silenciosas de Satanás
para enfraquecer e destruir a igreja.
Martin Luther King, disse: “O que me preocupa não são os gritos dos corruptos, dos
violentos, dos desonestos, dos sem caráter ou dos sem ética..., mas o silencio dos bons,
isso me preocupa.”
A palavra Pérgamo significa “casado”. Isto pode nos trazer a memória que a igreja é a
noiva prometida de Cristo.
Precisamos entender que o sistema do mundo é chamado de a “Grande Babilônia”, a mãe
de todas as meretrizes.
Jesus faz um alerta a igreja, Ela está sob ataque! Satanás sabe que o que enfraquece a
autoridade da Igreja é o pecado e o mundo
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I. PRECISAMOS IDENTIFICAR OS SINAIS DE PERIGO NO MEIO DA IGREJA
“Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás; e reténs o meu nome, e não negaste
a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita”
(Apocalipse 2:13)

1. Jesus disse que estamos no mundo, mas não somos do mundo.
“Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou.
Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade” (João 17:14-17)

• A Igreja de Pérgamo estava instalada em uma cidade onde também havia um trono de
Satanás;
“Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás; e reténs o meu nome, e não
negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde
Satanás habita” (Apocalipse 2:13)

2. Pérgamo era um importante centro cultural. Tinha uma biblioteca com mais de 200 mil
pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo somente para
Alexandria. É de Pérgamo que surgiu o “pergaminho”.
3. Em Pérgamo havia um grande panteão, onde os altares de Zeus e Esculápio, considerado o
deus salvador, o deus serpente.
• Em Pérgamo estava o trono de Satanás, de onde saia toda a influência sobre a vida
pública, social, cultural e religiosa.
• A força de sedução era uma ameaça para a Igreja.
• A cegueira espiritual na vida do povo é uma das ações de Satanás para obstruir e
enfraquecer o crescimento da Igreja.
“Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a
luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” (2 Coríntios 4:4)

II. CRISTO ESTÁ ENCORAJANDO A IGREJA A PERMANECER FORTE
“Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás; e reténs o meu nome, e não negaste
a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita”
(Apocalipse 2:13)

• O Pr. da Igreja de Pérgamo, Antipas, foi colocado dentro de um boi de bronze e levado ao
fogo até a morte.
1. Podemos suportar o pecado, os erros do liberalismo por um tempo, mas Satanás age para
quebrar os ânimos da Igreja.
• O Pr. Antipas suportou a pressão até a morte.
2. No entanto, os enganos dos Nicolaítas e os ensinos de Balaão, encontraram espaço no
coração de parte da Igreja.
• Quando Satanás não consegue enfraquecer a Igreja pela perseguição, ele usa a
sedução e o mundanismo.
“Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual
ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da
idolatria, e fornicassem” (Apocalipse 2:14))
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3. Precisamos entender que a igreja somente é forte, quando vive em santidade e intimidade
com Deus.
• Enquanto uma parte da Igreja sucumbia diante da sedução e mundanismo, outra parte
se omitia, sem tomar um posicionamento.

III. O CHAMADO AO ARREPENDIMENTO NÃO É UM CAPRICHO RELIGIOSO, MAS UM BRADO DE
SALVAÇÃO
“Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca”
(Apocalipse 2:16)

1. Quando Jesus percebe que a Igreja está descendo, saindo do altar, Ele lança um brado de
alerta.
“Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio” (Apocalipse 2:15)

• Viver na graça não nos dá um cartão de acesso para viver em pecado.
• Cristo odeia as obras dos nicolaítas. Ele não teve pacto com o pecado.
2. Precisamos entender que a fonte do pecado é o diabo.
“Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás; e reténs o meu nome, e não
negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde
Satanás habita” (Apocalipse 2:13)

• Satanás não se apresenta como o mundo pinta ou imagina. Ele vem como um anjo de
luz, como mensageiro do bem.
“E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os
seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras”
(2Coríntios 11:14-15)

3. É preciso entender os perigos que nos cercam nos dias de hoje. Jesus desafia a Igreja a se
fortalecer e fechar as brechas.
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CONCLUSÃO:
VENCENDO OS PERIGOS COM ATITUDES DE FÉ
1. Cristo tem promessas para os seus fiéis.
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido,
e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele
que o recebe” (Apocalipse 2:17)

• No deserto, Deus mandou o maná. O maná escondido pode significar o desfrutar das
bênçãos de Deus para o seu povo.
• O maná é pão do céu, o pão de Deus. “Jesus é o pão da vida”.
2. Cristo promete credenciais novas para os que se mantiverem fiéis.
• A pedra branca pode significar o direito de ser justificado diante do Tribunal de Deus.
É uma declaração de inocência diante do Trono de Deus.
3. Cristo promete aos vencedores um novo nome.
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido,
e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele
que o recebe” (Apocalipse 2:17)

• O maná é Cristo;
• Cristo é a garantia de nossa justificação;
• Cristo é o nosso passaporte para Deus.

Pr. Sebastião Brito Netto

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

