
As 7 cartas às Igrejas da Ásia

II. Carta à Igreja de Esmirna. Ap 2.8-11

A cidade:
Ficava a uns 150 km ao norte de Éfeso, e era sua maior rival, sendo a segunda 
cidade mais importante da antiga Ásia Menor. Era chamada de Flor da Ásia, Coroa 
da Ásia e Orgulho da Ásia pela sua formosura, importância e riqueza. Tinha 
importantes teatros e todos os anos promovia uma importante competição 
olímpica.

Esmirna era considerada por Roma como a mais antiga e fiel aliada na Ásia Menor.
Em 26 d.C., numa “concorrência pública”, a cidade ganhou o direito de construir 
um templo de adoração ao Imperador, e tornou-se centro do Culto do Imperador. 

Havia em Esmirna uma comunidade grande e próspera de judeus. Não eram 
obrigados a prestar culto ao imperador, mas ficavam numa situação delicada por 
não fazê-lo. Além disso, aos olhos dos gentios, 
ele era rivais e competidores nos negócios. 
Esses mesmos judeus, assim como os gentios, 
perseguiam os cristãos, fossem eles judeus ou 
gentios.

Das 7 cidades da Ásia Menor mencionadas no 
Apocalipse, Esmirna é a única que ainda existe, 
hoje com o nome Izmir. 

A Igreja:
Diferentemente do que ocorre nas outras 6 cartas, nesta não há nenhuma 
censura à igreja local. Só exortações e estímulos. Só “parabéns”.

Não se sabe muito sobre a fundação da igreja em Esmirna. Provavelmente foi  
uma extensão do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso.  Em Atos 19:8-10 lemos 
que o apóstolo pregou durante dois anos em Éfeso e “gente de toda a província da 
Ásia , tanto judeus como gregos, ouviu a Palavra do Senhor”. Outras das sete 
igrejas da Ásia podem ter começado da mesma maneira. 

Como o Senhor Jesus se apresenta a esta igreja.
É importante notar como o Senhor se apresenta a esta igreja. 

• “Aquele que é o Primeiro e o Último” (v.8). Esses títulos indicam que o 
Senhor Jesus é eterno. Ele já existia antes mesmo da Criação, e existirá 
por toda a eternidade. No contexto dessa carta à igreja de Esmirna, esses 
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títulos lembram àqueles cristãos sofridos que o Senhor está e sempre 
estará com eles!  

• “Aquele que esteve morto mas agora vive”. Jesus, o Senhor da igreja, 
quando neste mundo, sofreu perseguição e, por fim, a morte na cruz. Mas 
venceu! Ressuscitou. Portanto, o que quer que aconteça aos cristãos de 
Esmirna (ou de qualquer outro lugar e época), ele entende e é solidário. 
Ele pode ajudar!

As aflições da Igreja de Esmirna.
“Conheço suas aflições e sua pobreza…” (V.9a)

A igreja de Esmirna, como já foi dito, sofria com a perseguição tanto dos gentios 
como dos judeus não cristãos. "Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. 
Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a 
Satanás” (V. 9b). Conforme Paulo ensinou em suas cartas, ser descendente de 
Abraão e circuncidado, não é ser judeu, necessariamente. É preciso ter a fé de 
Abraão e a circuncisão, por assim dizer, tem que ser a do coração! Ver Rm 2.29.

O termo grego traduzido por “tribulação” (RA) ou “aflições” (NVT) significa “sofrer 
pressão”, “ser apertado”. Curiosamente, o próprio nome da cidade traduz o 
contexto da igreja. Esmirna significa “mirra”, perfume extraído de uma planta, 
quando esta é esmagada, triturada. A igreja de Cristo em Esmirna, pressionada 
pela perseguição, exalava um perfume maravilhoso, o chamado "bom perfume de 
Cristo” (II Co 2.15). 

O Senhor disse “Conheço suas aflições e sua pobreza…”  Além de perseguida e, 
em parte, por isso mesmo, a igreja de Esmirna era pobre, no sentido material. No 
grego, há duas palavras para designar “pobre”: Uma (penia) indica falta do 
supérfluo, pobreza relativa que permite sobreviver com o essencial; a outra 
(ptocheia), indica falta do essencial, extrema carência. A palavra usada nesta 
passagem é a segunda. Os membros da igreja de Esmirna eram pobres não 
somente porque, em sua maioria, eram escravos, mas também porque as 
perseguições que sofriam incluíam saques de casas e bens.

Mas o Senhor disse: “Conheço sua pobreza, mas você é rico!”. A igreja era rica 
de amor, de fidelidade, de espiritualidade. Ao contrário da igreja de Éfeso, que 
carecia de amor, a igreja de Esmirna era uma igreja apaixonada pelo Senhor 
Jesus. 

Isto lembra uma das “bem-aventuranças" e um dos “ais" de Jesus, no sermão do 
monte (Lc 6.20,24): “Felizes [bem-aventurados] são vocês, pobres, porque o 
reino de Deus lhes pertence […]. Que aflição espera vocês [ai de vós], ricos, 
pois já receberam sua consolação! [o que a riqueza pode lhes proporcionar… 
temporariamente!]." 



O encorajamento.
O Senhor diz mais, agora prevenindo de sofrimento maior, encorajando e 
confortando: “Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará 
alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por dez dias.”

Nem sempre se garante aos crentes que as coisas vão melhorar, ou que eles 
serão sempre resguardados de sofrimento e perseguição.  Aqui o Senhor da Igreja 
avisa que as coisas vão piorar… Noutras passagens, as referências ao sofrimento 
a que os cristãos estão sujeitos vêm com palavras de encorajamento e conforto. 
Por exemplo:  “[…] nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória 
que ele [o Senhor] nos revelará mais tarde” (Rm 8.18). O apóstolo Tiago escreveu 
que a provação pode até ser motivo de alegria, pois fortalece a fé, aumenta a 
perseverança, traz crescimento espiritual. E acrescentou: "Feliz é aquele que 
suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa 
da vida que Deus prometeu àqueles que o amam” (Tg 1.2-4,12).

O Senhor deixa claro que a perseguição e a prisão dos cristãos de Esmirna seria 
obra de Satanás, a fim de prová-los. Isto com a permissão do Senhor, 
obviamente! Os romanos e os judeus que se opunham aos cristãos e os 
perseguiam seriam apenas agentes de Satanás.
Essa provação duraria “dez dias”, o que, na linguagem bíblica sugere não 
necessariamente dez dias exatos, mas um período curto de tempo. Ver I Pe. 1.6-9. 

A promessa.
Então vem a promessa de recompensa à fidelidade: “Se você permanecer fiel 
mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida… Quem for vitorioso 
não sofrerá o dano da segunda morte” (vs.10b-11). Ou como diz a versão 
tradicional, Revista e Atualizada: “Sê fiel ate a morte, e dar-te-ei a coroa da 
vida”.  A igreja de Esmirna, mais que todas as outras, foi a “igreja dos mártires”. 
Mas para aqueles mártires e para todos os que morrem por sua fé em Cristo, a 
morte é o portal para a vida eterna. A "coroa da vida" é uma metáfora significando 
vida eterna; assim como o não sofrer a “segunda morte” ou condenação eterna. 
Ver Tg 1.12; Ap 20.14-15; 21:8 

Conclusão
Será que, independentemente de sermos ricos ou pobres de bens materiais, 
somos ricos da graça, de amor, de esperança, de valores cristãos? Se somos ricos 
assim, por que, às vezes, ficamos tão descontentes e murmuramos quando sob 
pressão ou quando não podemos adquirir algum bem material?



Somos uma igreja fiel? Somos cristãos fieis, mesmo quando escarnecidos, 
perseguidos, tentados? Como entendemos e enfrentamos as provações da vida, 
que nem chegam perto do sofrimento dos cristãos de Esmirna e de outros lugares 
nos primeiros séculos da história da igreja, e em alguns países, ainda hoje?

Se ameaçados de morte por razão de nossa fé, permaneceríamos firmes?
A “coroa da vida” será dada aos fiéis, aos vencedores!!! 

Éber Lenz César (14/10/22)

__________________________________________

A história de Policarpo, um dos cristãos de Esmirna

Tinha entre 20 a 30 anos quando a carta provavelmente chegou a Esmirna.
Viveu para Cristo e se transformou no principal pastor de Esmirna, sendo um dos 
chamados Pais da Igreja.
No dia 23 de fevereiro de 155 (Policarpo tinha 86 anos), quando se celebravam os 
jogos olímpicos em Esmirna, as autoridades mandaram prender o líder da 
resistência: Policarpo.

Um escravo foi pego e torturado até dizer onde estava Policarpo. Assim, chegaram 
ao esconderijo de Policarpo. Antes de ser preso e levado, Policarpo mandou servir 
uma boa refeição aos que o vieram buscar, e, enquanto comiam, ele próprio 
passou uma hora em oração.

No caminho, o chefe da Polícia (simpático a Policarpo) rogou-lhe que dissesse  
“Cesar é Senhor!” (Kúrios César!), e assim evitasse a condenação. Mas Policarpo 
não cedeu. Antes, confessou "Cristo é Senhor!” (Kúrios Christós!”). 

Quando entrou na arena esportiva, lotada, o procônsul lhe propôs que escolhesse 
entre a morte ou amaldiçoar o nome de Cristo e oferecer um sacrifício de incenso a 
César. Policarpo respondeu: ”Durante oitenta e seis anos eu servi ao meu Deus,  e 
Ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome de meu Rei, que me salvou?" 
O procônsul insistiu, dizendo que se ele não o fizesse, iriam soltar as feras em 
cima dele. Policarpo disse: “Mande trazê-las”.

O Procônsul disse: “Se desprezas as feras então serás queimado vivo”. Ele disse: 
“Me ameaças com um fogo que queima por um pouco de tempo e logo se 
extingue, porque não conheces o fogo que espera os inimigos de Cristo no 
dia da condenação eterna.” 

Depressa montaram uma fogueira e fizeram menção de amarrar Policarpo no 
poste central. Mas ele disse que não precisavam amarrá-lo. Ele orou e atearam o 
fogo. Estes são os fatos. Mas a tradição ou lenda diz que o fogo criou um arco ao 



seu redor e não o queimou. Um soldado, então, enfiou uma espada por entre as 
chamas, dando-lhe o golpe fatal.

A história de Policarpo revela o destino e a resposta da igreja de Esmirna. “Não 
temas, sê fiel até a morte”. Hoje, a cidade de Esmirna ainda está de pé, com o 
nome de Izmir. É a terceira maior cidade da Turquia e possui um grande número 
de cristãos (Éfeso desapareceu).

Qual será o destino da “nossa" Igreja nas próximas gerações? 


