
As Cartas às Igrejas da Ásia

V. Carta à igreja de Sardes. Ap 3.1-6.

A cidade.

• Sardes ficava a cerca de 80 quilômetros de 
Éfeso, no entroncamento de cinco grandes 
estradas, razão porque era um importante 
centro comercial. 

• A cidade foi construída sobre um planalto, a 
uns 500 metros acima das referidas 
estradas. Como o acesso era difícil, parecia 
uma fortaleza, naturalmente protegida de 
invasões. 

• Séculos antes de Cristo, Sardes viveu um 
tempo de esplendor. Era famosa por sua 
segurança, beleza e também por seu comércio de lã e corantes. 

• Entretanto, justamente por ser uma cidade naturalmente bem protegida, no alto 
daquele planalto, suas sentinelas negligenciaram a vigilância. Sardes acabou 
sofrendo duas grandes invasões, uma pelo exército de Ciro, rei da Pérsia, em 
546 a.C., e outra por Antíoco III, rei da Síria, em 189 a.C. 

• Na época em que o Apocalipse foi escrito, Sardes ainda era uma cidade rica, 
mas totalmente degenerada. Seus habitantes, que no passado tinham sido 
lutadores fortes e empreendedores, agora não mostravam a mesma disposição, 
vivendo para o prazer e a sedução de uma vida fácil. 

• Os cristãos locais, em sua maioria, foram fortemente influenciados por estas 
circunstâncias, e também arrefeceram… As excessões foram referidas e 
elogiadas pelo Senhor. 

• Este é o contexto desta carta do Senhor à igreja de Sardes.  

Como o Senhor se apresenta à esta igreja.

A maneira como o Senhor se apresenta a cada uma das igrejas da Ásia, nestas 
cartas, já indica a necessidade da respectiva igreja. 

“Estas coisas diz aquele que tem os setes espíritos de Deus e as sete 
estrelas.” (V. 3.1). 

Sabe-se que o número “sete" no Apocalipse (e em outras passagens bíblicas) 
tem o sentido de plenitude e perfeição. Nesta passagem, a expressão refere-
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se à plenitude e perfeição do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O Senhor se 
apresenta assim justamente porque, como veremos, esta igreja estava morta, 
e precisava desesperadamente da ação vinificadora do Espírito Santo.

"Sete estrelas na mão” significa que as sete igrejas estavam nas mãos do 
Senhor, sob o seu controle.

O estado da igreja de Sardes.

• “Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas  está morto 
[…]. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus” (V. 
2b,3). Outra versão diz: “Conheço as tuas obras, que tens nome de que 
vives e estás morto […]. Não tenho achado íntegras as tuas obras na 
presença de Deus” (RA). 

A Igreja de Sardes tinha obras, boas obras; era dinâmica, ativa, aparentemente 
organizada. Não passava desapercebida na cidade; tinha fama, fama de estar 
viva… aos olhos humanos. Mas, aos olhos do Senhor, estava morta. Suas obras 
“não atendiam aos requisitos de Deus”, ou “não eram íntegras na presença 
de Deus”.  Uma igreja pode ser organizada, exercer vários ministérios, fazer boas 
obras e, ainda assim, não ser íntegra ou zelosa aos olhos de Deus.

Mais à frente, o Senhor diz: 

• “Há alguns em Sardes que não mancharam suas roupas com o mal. Eles 
andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos” (V.4). Noutra 
versão, lemos: “Tens em Sardes umas poucas pessoas que não 
contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, 
pois são dignas” (RA). 

Quando diz “alguns não mancharam suas roupas com o mal” ou “não se 
contaminaram” subentende-se que a maioria o fez!  A maioria dos membros da 
igreja de Sardes deixou-se influenciar pelo mundanismo da cidade, e se 
contaminou, manchou suas "roupas brancas”! 

"Roupas brancas” em várias passagens bíblicas, principalmente no Apocalipse, 
são símbolo de justiça, pureza e santidade. 

• Is 61.10 - ‘É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus! Pois me 
vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça”.

• Em Ap 7.9, lemos que os muitos remidos que o apóstolo João, em visão, 
viu no céu, “usavam vestes brancas”. No transcurso da mesma visão, um 
ancião perguntou ao apóstolo: “Quem são estes vestidos de branco? De 
onde vieram?” O apóstolo respondeu: “Senhor, tu sabes”. Então, o 
ancião lhe disse: "São aqueles que vieram da grande tribulação. 
Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro" (Ap 
7.13,14).



Que coisa triste e lamentável quando o crente, em contato com o mundo, por 
descuido ou fraqueza, se deixa influenciar e suja suas "roupas brancas", corrompe 
seus costumes, seu  caráter, a própria alma! 

Quão facilmente isto pode ocorrer hoje em dia! Televisão, Internet, Instagram, 
Facebook e outros instrumentos eletrônicos nos expõem diariamente à 
corrupção, à imoralidade, à violência, à mentira, ao pecado. O mesmo João 
escreveu: “Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está 
sob o controle do maligno” (I Jo 5.19). 
Quase não se vê um filme que não mostre uma cena de sexo hétero ou 
homossexual, implícito e explícito. Sexo antes extra conjugal hoje em dia é o 
certo. Virou rotina. 
E o que dizer da violência, da ganância, do consumismo desenfreado, da 
desonestidade, das mentiras, das fake news e outras formas de corrupção? E 
Nem vou falar do atual radicalismo político, inclusive entre evangélicos… 
Vivemos num ambiente altamente poluído não somente do ponto de vista 
ambiental, mas sobretudo moral e espiritual. E não é de hoje!
Há dois mil anos, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos romanos: 

“Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas 
deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu 
modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus para vocês” (Rm 12.2). 

Voltando à carta à Igreja de Sardes. Não se diz que aqueles cristãos eram 
perseguidos. Por que? Seriam particularmente compreensivos e inclusivos com os 
ímpios de Sardes ou os judeus não convertidos que ali residiam? Ou será que 
aqueles crentes de tal modo se acomodaram à cultura e aos costumes locais, que 
ninguém se preocupava com eles? Afinal, eles faziam boas obras e, nas horas 
vagas, se divertiam com eles. 
Um comentarista escreveu que 

“… eles não eram perseguidos porque não invadiam o território inimigo. 
Não havia atrito porque não havia movimento! Os incrédulos de Sardes 
consideravam a igreja um grupo de pessoas respeitáveis, mas não 
perigosas nem invejáveis." 

Jesus disse aos seus discípulos: “Se o mundo os odeia, lembrem-se de 
que primeiro odiou a mim… Vocês já não fazem parte do mundo. Eu os 
escolhi para que não mais pertençam ao mundo” (Jo 15.18-19). 

A exortação do Senhor à igreja de Sardes.
“Desperte! Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase 
morto” (Vs.2a).



• “Desperte! (NVT) ou “Sê vigilante” (RA). Isto é: “Acorda! Preste 
atenção! Seja diligente! Não seja descuidado! Não deixe ficar… “

• Como dissemos antes, Sardes, era uma cidade segura, quase uma 
fortaleza, mas foi atacada e derrotada duas vezes por exércitos 
inimigos. Por que? Porque, confiante demais, negligenciou a 
vigilância. Seus guardas dormiram no posto. É nesse contexto 
histórico, que o Senhor exorta os cristãos de Sardes: ”Despertem! 
Vigiem!

O Senhor diz também: 

• “Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase 
morto… Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio; 
agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se.”  (Vs. 4-5).

Dizendo de outro modo: "Nem tudo está perdido. Ainda resta alguma 
coisa de tudo o que vocês ouviram e acreditaram no começo de sua 
vida cristã, ou no culto daquele dia, ou que leram naquele livro… 
Recordem!  E agarrem-se a isso com firmeza,  e arrependam-se!"

• Vale lembrar aqui do que disse o salmista, "O Senhor não rejeita um 
coração humilde e quebrantado” (Sl 51.17)

Promessa.

Como nas outras cartas, o Senhor conclui com promessas:

“Há alguns em Sardes que não mancharam suas roupas com o mal. Eles 
andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos”. (Vs. 4).
 

Para andar com o Senhor, para viver em comunhão com o Senhor, o crente não pode 
manchar a roupa, não pode se contaminar com o mundo! Entretanto, os que mancharam 
suas roupas ainda podem se arrepender, na certeza de que “o sangue de Jesus nos 
purifica de todo pecado” (I Jo 1.7-9). Ou, na linguagem do Apocalipse, podem "lavar e 
branquear suas vestes no sangue do Cordeiro" (Ap 7.13,14).

Até porque, o Senhor disse mais aos crentes de Sardes:

“O vitorioso [o que se arrepender, confessar e deixar o pecado] será vestido 
de branco. Jamais apagarei seu nome do Livro a Vida” (V. 5; Ap 3.5)

• “… será vestido de branco”, já sabemos, significa andar com o Senhor! Uma 
promessa particularmente significativa para os crentes de Sardes, onde se 
comerciavam tecidos…  



• “Jamais apagarei seu nome do Livro da Vida, e confirmarei diante do meu Pai e 
de seus anjos, que ele me pertence”.  Essa é um promessa maravilhosa! É uma 
das passagens bíblicas que garantem a salvação àqueles que creem em Cristo! 
Seus nomes estão inscritos no assim chamado Livro da Vida, e não serão apagados 
jamais, nem mesmo da eventualidade de cometerem um pecado! Até porque, como 
recomendado à igreja de Sardes, sendo verdadeiramente convertidos, eles se 
arrependem de seus pecados e são perdoados!

Quando os discípulos de Jesus regressaram de uma missão evangelizadora 
exultantes porque tinham podido expulsar demônios, Jesus lhes disse: “Não se 
alegrem porque os espírito impuros lhes obedecem; alegrem-se porque seus 
nomes estão registrados no céu” (Lc 10.20). 
Escrevendo aos Filipenses, Paulo pediu a duas mulheres, Evódia e 
Síntique, que resolvessem um desentendimento que havia entre elas, e 
acrescentou: “… cujos nomes estão escritos no livro da vida” (Fp 4.2-3).  

Aplicação.
Acho um pouco difícil aplicar esta mensagem a esta amada igreja, posto que 
seguramente não está morta. Entretanto, o Senhor considerou que a Igreja de 
Sardes apenas tinha “fama de estar viva, mas estava morta”. E por que?  Porque 
não estava mais praticando a Palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E o 
pouco que ainda fazia, estava morrendo também, estava para acabar…

Mesmo agradecendo ao Senhor por estarmos vivos e não mortos (espiritualmente 
falando), precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e nos mostre se, 
em alguns aspectos, estamos negligenciando a vontade de Deus e as revelações 
já recebidas no passado…
E também se, de algum modo, temos nos contaminado com o mundo, sujado 
nossa vestimenta cristã, nossa pureza em Cristo. Como anda nossa santidade? O 
Senhor nos chama ao arrependimento, promete nos purificar, e garante que jamais 
apagará nossos nomes do Livro da Vida. Glória a Deus!
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