
Cartas às 7 Igrejas da Ásia

III. Carta à Igreja de Pérgamo. Ap 2.12-17

A cidade.

Não ficava à margem de alguma importante 
estrada romana, mas do ponto de vista 
histórico, era a mais importante dentre 
todas as cidades da Ásia Menor. Foi a 
capital da Ásia durante cerca de 400 anos. 
Por 150 anos (até 133 a.C.) foi capital do 
reino selêucida, uma das divisões do 
império de Alexandre Mágno, depois de sua 
morte.

Pérgamo destacava-se também como um 
importante centro cultural. Sua biblioteca, 
com mais de 200.000 pergaminhos, só não era maior que a de Alexandria. Por 
falar em pergaminho, é interessante observar que essa palavra deriva do nome da 
cidade, Pérgamo. Até então, os livros eram escritos em papiro, fabricado a partir de 
uma planta de mesmo nome que cresce nas margens do rio Nilo, no Egito. Por 
alguma razão, Ptolomeu, rei do Egito na época, embargou o fornecimento de 
papiro para Pérgamo. Na falta desse material, os pesquisadores de Pérgamo 
inventaram o pergaminho, feito com pele de animais.

Pérgamo era também um centro religioso importante na região. Além do Culto ao 
Imperador, praticado em todas aquelas cidades, prezava-se fortemente a cultura 
grega e a adoração aos deuses pagãos dessa cultura, Atenas, Zeus e outros. Um 
deles, Esculápio, era seu deus curandeiro. Gente de terras distantes peregrinavam 
até Pérgamo buscando cura para suas doenças. Não demorou e Esculápio ganhou 
o título de Salvador. Imagina a consternação dos cristãos, para quem só havia um 
Salvador, Jesus Cristo! O contexto era muito difícil para uma igreja cristã.

Como o Senhor se apresenta a esta igreja?
Cristo apresenta-se como "aquele que tem a espada afiada de dois gumes" (v. 
12). A figura aparece também em 1.16: “…da boca saía-lhe uma afiada espada 
de dois gumes”. Representa a poderosa e firme palavra do Senhor que há de 
julgar os infiéis da igreja.

Como nas outras cartas, o Senhor lembra à igreja que ele sabe das coisas, 
conhece o ambiente em que a igreja está: "Conheço o lugar em que habitas, 
onde está o trono de Satanás...", ou seja, templos e cultos pagãos (v. 13).

Ruínas de templo em Pérgamo



Elogios à Igreja.
A igreja estava resistindo bem às pressões pagãs. O Senhor sabe disso e os 
elogia: Sei que “…conservas o meu nome e não negaste a minha fé…” (v.13). 
Aqueles cristãos, quase todos gentios convertidos do paganismo, sofriam fortes 
pressões para abandonar a fé cristã e voltar às práticas pagãs. De fato, um deles 
chegou a ser morto por sua fé: “… não negaste a minha fé, ainda nos dias de 
Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde 
Satanás habita” (v.13). Às vezes, a fidelidade a Cristo cobra esse preço!

Que pressões temos sofrido por nossos valores cristãos, e por sermos diferentes? 
Ou não somos? Se, por sermos cristãos e agirmos como cristãos, formos 
incompreendidos, ridicularizados ou perseguidos, permaneceremos fiéis a Cristo e 
à sua Palavra? E se formos ameaçados de morte, como de fato acontece ainda 
hoje em alguns países? 

Jesus disse: “Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos 
céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem 
zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de 
maldade a seu respeito” (Mt 5.10-12). 

E Paulo escreveu a Timóteo: “Todos os que desejam ter uma vida de devoção 
em Cristo Jesus sofrerão perseguição” (lI Tm 3.12).

Censura à igreja. 

Mas a Igreja de Pérgamo, embora aguentando firme a perseguição externa, pagã, 
estava sendo permissiva com indivíduos mundanos e hereges dentro da igreja. 

O Senhor lhes disse: “Tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu 
meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a 
Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer 
alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual” (NVT). Ou como 
diz a versão Revista e Atualizada: “… os que sustentam a doutrina de Balaão, o 
qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel…” .
(vs.14-15). 

A doutrina de Balaão 

Essa “doutrina”, como o texto explica, era um desenvolvimento do conselho 
que o profeta Balaão deu a Balaque, rei de Moabe, no passado. O povo de 
Israel estava chegando a Canaã, sob a liderança de Moisés. Balaque sabia 
dos feitos extraordinários do Deus de Israel a favor do seu povo e, 
temendo que Israel lhe tomasse o reino, contratou Balaão para amaldiçoar 
Israel. Mas Deus forçou Balaão a pronunciar bênçãos e não maldições. Por 
isso, Balaque não pagou a Balaão o que havia combinado. Nm 22-25. 



Balaão, frustrado por não ter recebido pagamento por seus serviços, tentou 
de outro modo. Sugeriu a Balaque uma convivência amistosa e perniciosa 
com o povo de Israel; ou seja, que as moças mais bonitas de Moabe se 
mostrassem aos homens de Israel e os seduzissem; e depois, os 
convidassem para participar de seus cultos pagãos… Ele sabia que Deus 
não tolerava imoralidade e idolatria e, se Israel caísse na cilada, Deus 
retiraria sua bênção e proteção de sobre seu povo. 

Israel se deixou enganar! Em Nm 25.1-2, lemos: ”Os homens de Israel 
começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da 
região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus 
deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe”. 

A versão Revista e Atualizada diz: “Começou o povo a prostituir-se com 
as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos 
seus deuses; e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas..." 
Foi um desastre! Cerca de vinte e cinco mil homens de Israel perderam a 
vida por causa desse pecado (Dt 4.3; Nm 25.9).

Por ter sido tão grave, esse pecado de Israel é lembrado, para advertência, 
em várias outras passagens do Velho e do Novo Testamento, ora como 
“Baal-Peor” (Dt 4.3; Sl 106.28; Os 9.10), ora como “iniquidade de Peor” 
(Js 22.7), ou “o que maquinou Balaque… e lhe respondeu Balaão”  (Mq 
6.5). No Novo Testamento, Pedro se referiu aos “injustos” que 
“abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho 
de Balaão” (II Pe 2.15). Judas, em sua pequena carta, condena aqueles 
que “se precipitaram no erro de Balaão” (Judas 11).

Na igreja de Pérgamo, "os que sustentam a doutrina de Balaão” (Ap 2.14) eram 
uma péssima influência, pois encorajavam os membros da igreja a cederem um 
pouco nas questões religiosas e morais, a serem mais liberais. "Que mal tem 
participar dos cultos pagãos e comer do que ali é servido corno parte do ritual? E 
por que não transar com as prostitutas cultuais ou com as moças mais oferecidas? 
É o que todos fazem! É cultural!"

Será que em nossos dias e em nossas igrejas, há mestres, líderes e irmãos que, 
de algum modo, “sustentam a doutrina de Balaão”? Em nosso contexto, essa 
“doutrina" pode incluir práticas sexuais à parte do casamento, consumo de filmes 
sensuais, pornografia, ideologia de gênero, flexibilidade na forma de ganhar e 
gastar dinheiro, etc.

Nicolaítas na igreja (V.15). 

Na igreja de Pérgamo, como na de Éfeso (Ap 2.6), havia também os 
chamados nicolaítas. Estes indivíduos deturpavam a pureza da doutrina de 
Cristo e seus apóstolos; eram amantes do poder, defensores do 
clericalismo e, talvez, da referida doutrina de Balaão.



Chamado ao arrependimento (V. 16).
O Senhor repreendeu a igreja por permitir que aquela gente permanecesse ali 
fazendo a cabeça dos membros da igreja e os chamou ao arrependimento: 
“Arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a 
espada da minha boca (v.16). O Senhor zela por sua igreja. Se a liderança não 
age, ele o faz, de algum modo!

Promessa aos que fizerem a coisa certa… 

“Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao 
vitorioso, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e 
nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele 
que o recebe” (V. 17).

"Quem tem ouvidos para ouvir, ouça,…” indica que o Senhor espera respostas 
individuais. Os líderes e mesmo os membros da igreja não poderiam ficar à espera 
uns dos outros ou empurrando para os outros a responsabilidade...

A promessa ao “vencedor" (singular), ao que se arrepender, ao que disser não à 
doutrina de Balaão e aos nicolaítas, é dupla (v.17):

(a) “Dar-lhe-ei do maná escondido…”.  

Esta é uma clara referência ao pão que desceu do céu todas as manhãs para 
alimentar o povo de Deus no deserto (Êx 16). Uma amostra do maná foi 
guardada num vaso de ouro e “colocada diante do Senhor'' para memória das 
gerações (Êx 16.32-33). Ficou escondida na arca da aliança por séculos. 

Na época de Jesus, os judeus gabavam-se de Moisés, em detrimento de 
Jesus, citando o maná como se fora um feito de Moisés, e cobravam de  
Jesus um sinal à altura. Jesus lhes disse: "Não foi Moisés quem vos deu o 
pão do céu; o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá…” (Jo 
6.30-35). 

No contexto da carta à igreja de Pérgamo, a promessa do "maná escondido" 
pode significar que o cristão vencedor:

• Não precisa e não deve comer "coisas sacrificadas aos ídolos" (como 
Israel em Peor). Ou seja, não precisa e não deve praticar qualquer tipo 
de idolatria, ou de cultos estranhos… 

• Ao contrário, alimenta-se cada manhã do "verdadeiro pão do céu”  
quando lê e medita na Palavra de Cristo.



• Não precisa e não deve alimentar-se ou suprir suas necessidades 
emocionais e espirituais participando de festas mundanas que cultuam a 
vaidade, o dinheiro, o sexo etc. Ao contrário, participa dos cultos ao Deus 
vivo e verdadeiro onde o Senhor lhe dá, através da pregação, o referido 
Pão da Vida!

• Essa promessa ao “vencedor" pode ser também a da Grande Ceia ou 
Bodas do cordeiro, no fim dos tempos! (Ap19.9).

(b) “… lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito 
um nome novo”. 

Naquele tempo, ao votar pela absolvição de um réu, os juízes colocavam 
uma pedra branca em um vaso. Pedras desse tipo também eram usadas 
como ingresso para banquetes. As duas imagens aplicam-se ao cristão 
vencedor: ele foi absolvido quando creu em Cristo e o recebeu como seu 
Salvador (Rm 3.28; 8.1), e tem entrada livre para os "banquetes de Jesus'' 
nesta vida e na glória celestial. 

Maravilha!

Éber César. 25/10/22




