
Cartas às 7 igrejas da Ásia

IV. Carta à Igreja em Tiatira

A cidade.    

Tia t i ra ficava à margem de uma 
importante estrada romana, a uns 55 km 
de Pérgamo e da costa do Mar Egeu.

Havia poucos templos pagãos na cidade; 
e quase não se cultuava o Imperador, o 
que reduzia a perseguição aos cristãos. 
Também, ao contrário do que acontecia 
em Esmirna, não havia muitos judeus 
para difamar os cristãos e persegui-los.

O comércio de Tiatira era famoso, 
principalmente o de púrpura, um corante 
avermelhado, usado para tingir roupas finas. Lídia, a vendedora de púrpura, que se 
converteu com a pregação de Paulo em Filipos, era de Tiatira (At 16.14). 

Como o Senhor se apresenta a esta igreja?.
O Senhor se apresenta como “Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de 
fogo e cujos pés são como de bronze polido” (V. 2.18).

• Os "olhos são como chamas de fogo”, já mencionados em 1.14, na 
linguagem simbólica do Apocalipse, significam que os olhos do Senhor, por 
assim dizer, estão faiscando de indignação em face do pecado que alguns 
estavam cometendo. O Senhor há de julgá-los! Até porque “olhos de 
fogo” são, também, olhos penetrantes, que veem além das aparências…

No Novo Testamento, a chamada "ira do Senhor” manifestou-se em 
fogo, para julgamento e castigo, várias vezes. Por exemplo: 

Is 66.15: “Vejam, o Senhor vem com fogo […]. Trará castigo 
com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua 
repreensão.”

Em outras passagens o Senhor manifesta-se através do fogo não 
para julgamento e castigo, mas para mostrar sua glória e suscitar 
temor e reverência. Ele apareceu a Moisés numa sarça que ardia e 
não se consumia (Êx 3.).

Ruínas de templo em Tiatira



• Os “pés como bronze polido” indicam que o julgamento e castigo dos 
que não se arrependessem seria severo. O Senhor pisará e destruirá os 
impenitentes. Isto é o que será relatado ainda nesta carta, nos vs. 22-23.

Talvez isto nos surpreenda. Com razão, nós nos apegamos mais às passagens 
bíblicas que revelam um Deus de amor, misericordioso e gracioso, e um Cristo 
com olhos em formato de coração… Isso é verdade, e ai de nós de assim não 
fosse! Todavia, isto é só um lado da moeda; parte da verdade. Deus é amor, 
mas é justiça também. Nestas cartas, como em tantas outras passagens 
bíblicas, o Senhor chama o pecador ao arrependimento e prontamente perdoa 
aqueles que se arrependem, mas disciplina ou mesmo castiga os impenitentes. 
Veja estas duas passagens:

• Sl 51.17 -  Davi, quando confessou seu adultério com Bate-Seba,  
orou dizendo: “O sacrifício que desejas é um espírito 
quebrantado; não rejeitarás um coração  humilde e 
arrependido”.

• Hb 10.29-31 - "Imaginem quão maior será o castigo para quem 
insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o 
sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito 
Santo que concede graça […]. O Senhor julgará o seu povo. 
Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo”.

O que o Senhor viu de bom nesta igreja? 
Outra vez, como nas outras cartas, o Senhor diz:  “Sei de tudo que você faz.”  O 
Senhor sempre  sabe… Sempre vê!

“Vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. E observei que você 
tem crescido em todas as coisas” (V. 2.19a).

Em boa medida, a igreja de Tiatira era uma comunidade saudável e ideal. 
Porém, aquele que tem os olhos como de fogo, perscruta, vê o que a 
igreja tem de bom, e também o que tem de errado.

O que o Senhor viu de errado naquela igreja?
Primeiro uma observação sobre o contexto em que viviam aqueles crentes.

O comércio em Tiatira era organizado em várias corporações (como nossos 
sindicatos), uma para cada tipo de comércio. Os "presidentes" promoviam, 
frequentemente, festas e banquetes para os comerciantes associados. 
Frequentar esses banquetes era fundamental para o sucesso nos  negócios. 

Até aí, tudo bem. Fossem apenas almoços de negócio não seria problema 
para os comerciantes cristãos. Entretanto, o evento era também uma forma 



de culto a uma divindade pagã, o padroeiro do comércio, e a refeição incluía a 
carne de animais sacrificados ao ídolo. Muitos cristãos, preocupados com seu 
negócio, racionalizavam: "Que mal tem? Esses ídolos, afinal, não são deuses 
de fato, não são nada.  Comida é comida! Negócio é negócio!”. Mas não era 
simples assim. Além disso, costumeiramente aqueles banquetes acabavam 
em licenciosidade e orgia. Não eram ambiente para cristãos! 

O Senhor disse à igreja:

“Tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, 
Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os 
ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a 
ídolos…” (2.20).

  

A Jezabel de Tiatira:
Jezabel, mais provavelmente, não era o nome da mulher, mas ela era 
chamada assim simbolicamente, porque agia como a famosa Jezabel do 
Velho Testamento, a filha do rei de Sidon que se casou com Acabe, o 
perverso e ímpio rei de Israel (Reino do Norte). Foi ela quem introduziu em 
Israel o culto a Baal e quis matar o profeta Elias, quando este derrotou e 
matou os 480 profetas de Baal (I Re 16.29; 18, 21 e II Re 9:22). Baal era o 
deus da fertilidade, razão porque sua adoração incluía práticas imorais e 
prostituição. Daí a presença regular das chamadas “prostitutas cultuais”.

A Jezabel de Tiatira dizia-se profetiza, e fazia os crentes se desviarem da 
boa conduta cristã, praticando imoralidade sexual e a comendo alimentos 
oferecidos a ídolos.

Em sua carta aos cristãos Coríntios, o apóstolo Paulo precisou lidar 
com problema semelhante, ou seja, o comer ou não comer carne 
sacrificada aos ídolos… (I Co 8). Parece que o problema era geral, 
pois quando o Concílio de Jerusalém se reuniu para deliberar sobre 
a evangelização dos gentios e sobre o que exigir destes, quando 
convertidos, o Concílio incluiu esta determinação:  “[…] abstenham-
se de comer alimentos oferecidos a ídolos […] e de praticar a 
imoralidade sexual" (At. 15.29). Outra vez, os dois pecados juntos!

 

Advertência.
• Jezabel e os que se prostituíam com ela foram advertidos seriamente.

“Eu a lançarei doente numa cama…” (V. 23, NVT). Ou com lemos da 
versão RA: “Eis que a prostro de cama…”. Sabemos hoje que a 
promiscuidade sexual causa doenças graves, às vezes fatais, como 
gonorreia, sifilis, AIDS e outras. Deus puniu Jezabel possivelmente com 



uma dessas doenças. O Senhor a prostrou de cama… Na mesma cama 
onde ela adulterava! 

Mais à frente (v.24), há uma ironia: A falsa profetiza Jezabel fazia crer que 
suas “profecias” ou ensino revelavam as “verdades mais profundas”.  Era 
assim que Paulo identificava as verdades ou segredos de Deus revelados 
pelo Espírito de Deus (I Co 2.10-11). Mas o Senhor diz que as profecias de 
Jezabel, “na realidade vêm de Satanás”. Que coisa! 

Em nossos dias há também falsos profetas que dizem estar revelando as 
“verdades mais profundas de Deus", falando pelo Espírito, “O Senhor me 
disse…”. O Senhor mesmo ou Satanás? Que o Senhor nos dê 
discernimento… (Ver Ap 2.2)

 
Recomendação aos que não seguiam Jezabel (2.24-26)

• “Apeguem-se firmemente ao que já tem até que eu venha” (V. 25). Eles 
precisavam perseverar, permanecer firmes na doutrina e nas práticas 
cristãs. 

• Obedeçam ao Senhor! (V. 26).
 

Promessa de galardão. 
Esta passagem é escatológica, i.é, diz respeito ao tempo da Volta de Cristo. E 
reflete o Sl 2.7–12. 

“Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as 
nações… Ele [o que se arrepender e for vencedor] terá a mesma 
autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da 
manhã” (Vs. 26-28). 

O Senhor Jesus compartilhará com os vitorioso suas virtudes, sua 
autoridade, sua luz!  O povo de Deus viverá e reinará com Cristo! (ver Ap 
20:4).   

Aplicação.
• O Senhor é bondoso e perdoador, tem olhos bondosos. Mas também é 

justo, e seus olhos, quando necessário, são como “chamas de fogo”. Ele 
ama e perdoa o contrito; mas disciplina o impenitente. Pecado é coisa 
séria!

• Pode ser que em cada igreja, ou no trabalho, ou na sociedade, haja 
sempre uma Jezabel, uma pessoa que dá maus conselhos, que induz ao 
pecado, às vezes em troca de vantagens. Temos que estar atentos e 



resistir e, de modo algum, tolerar na igreja! A Igreja de Tiatira era uma boa 
igreja, mas tolerava a tal Jezabel e sua influência perniciosa!

• Em Tiatira, Jezabel aconselhava os comerciantes (profissionais) cristãos:
“Venham ao banquete! Comam o que eles oferecerem, e no final, quando 
eles se entregarem à sensualidade, não sejam escrupulosos demais. É 
parte da festa, e do seu negócio. Vocês não querem ser bem-
sucedidos?"        

• Hoje, os profissionais são induzidos à fazerem muitas coisas contrárias ao 
testemunho cristão… a bem do sucesso profissional! Daí tanta corrupção! 
Não é para ceder!  Doutra sorte, o Senhor os verá com olhos de fogo! O 
sucesso, se acontecer, será temporário e cobrará o seu preço! 

• Lembremo-nos do quanto o Senhor foi bondoso e gracioso conosco, como 
nos salvou e santificou; e o quanto nos tem ensinado, o quanto já temos… 
Então, o conselho do Senhor é este: “Apeguem-se firmemente ao que já 
têm até que eu venha!” Perseverança, firmeza doutrinária e moral…

Amém!

Éber Lenz César (01/11/2022)


