
Cartas às Sete Igrejas da Ásia

VII. Carta à Igreja de Laodiceia 

A cidade.
Laodiceia foi fundada pelo rei 
Antíoco, da Síria, por volta de 250 
a.C. Ele deu à cidade o nome de sua 
esposa.

Laodiceia veio a ser uma importante 
cidade na região pelas razões 
seguintes:

• Ficava à margem de uma 
estrada romana importante, 
que ligava Éfeso a Síria. 

• E ra um g rande cen t ro 
comercial e financeiro, e uma 
das cidades mais ricas do mundo antigo. Em 61 a.C., esta e outras cidades 
da região foram quase totalmente destruídas por um terremoto. Laodiceia, 
rica, orgulhosa e auto-suficiente, recusou uma significativa ajuda do 
governo romano, e reconstruiu a cidade sem nenhuma ajuda de fora.

• A cidade orgulhava-se também de sua próspera indústria de tecidos e 
roupas de lã. 

• Laodiceia era também um importante centro medicinal; seus ungüentos 
para o tratamento dos olhos eram famosos.

Como o Senhor se apresenta a esta igreja.
Como foi observado no estudo das cartas às outras igrejas da Ásia, o Senhor se 
apresenta à cada uma delas levando em conta seu contexto social e suas 
necessidades espirituais. À igreja de Laodiceia ele se apresenta como "aquele 
que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus” 
(3.14) 

O “amém" era e ainda é usado no final de uma afirmação, de uma oração, de uma 
verdade dita; ratifica ou confirma o que foi dito. Cristo, ele próprio, é o “Amém” das 
verdades que vai dizer a esta igreja. Nos evangelhos, Jesus comumente introduzia 
suas declarações com a frase: “Eu lhes digo a verdade…” ou, como lemos noutras 
versões: “Na verdade, na verdade vos digo…” (Jo 1.51; 3.3, etc.). 

Ruínas de Laodiceia



O Senhor é também a “testemunha fiel e verdadeira”, aquele que conhecia de 
fato o contexto em que viviam aqueles cristãos e sua condição espiritual. Além 
disso, ele é a “origem da criação de Deus”, aquele que, junto com o Pai e o 
Espírito, criou todas as coisas, e que, portanto, pode recriar ou renovar esta igreja.

A igreja de Laodiceia.

Não sabemos, com certeza, como a igreja de Laodiceia começou. Pode ter sido 
por extensão do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, a 60km de Laodiceia. Em 
At 19.10, lemos que o apóstolo pregou em Éfeso durante dois anos e “gente de 
toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor”. 
Em sua carta aos Colossenses, o apóstolo menciona um colaborador em especial, 
chamado Epafras, e diz que o mesmo "se esforçava grandemente por vocês 
[Colossenses] e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis”. Na sequência, 
Paulo pede aos Colossenses: “Mandem minhas saudações a nossos irmãos em 
Laodiceia… Depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja em Laodiceia” 
(Cl 4.14-16). 

Ao que parece, esta igreja foi fortemente influenciada pelo materialismo, opulência 
e orgulho da cidade. Talvez por isso mesmo, não incomodava, não chamava a 
atenção e não era perseguida. A carta do Senhor enviada à esta igreja é mais 
severa do que as que enviou às outras igrejas da Ásia. Todas as outras igrejas 
foram elogiadas, por algum motivo; a de Laodiceia só recebeu censuras. 

O que o Senhor disse à essa igreja?

“Sei de tudo que você faz. Você não é frio em quente. Desejaria que fosse um 
ou outro! Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o 
vomitarei da minha boca”. 

Palavras duras, imagem forte. Mas é isso. A despeito de todo o seu amor, 
paciência e misericórdia, o Senhor não suporta uma igreja morna, 
complacente, apática e indiferente! Um comentarista famoso, F. B. Meyer, 
disse que “se há uma coisa que fere o coração do Senhor com dor indizível, 
esta não é a iniqüidade do mundo, mas a indiferença da igreja”. 

Em O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, R.N.Champlin 
escreveu que os cristãos de Laodiceia "Não se deixavam conduzir totalmente 
pelas doutrinas falsas mas também não se dedicavam totalmente à verdade. 
Não eram tão maus quanto alguns de seus compatriotas pagãos, mas 
também não estavam verdadeiramente interessados em ser crentes 
autênticos”. 

Ainda hoje, o mal maior de muitas igrejas e de muitos crentes é a mornidão 
espiritual, a religiosidade complacente, que flerta com o mundo. Essas igrejas 



convivem pacificamente com o pecado, conformam-se com as modernas 
ideologias, não têm voz profética, não fazem diferença na sociedade.

Voltando à carta. O Senhor contrasta o que a igreja de Laodiceia pensa de si 
mesma com o que ele, o Senhor, sabe ser a verdade. 

A igreja diz:
'Sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma’

• Tal como os cidadãos de Laodiceia. Como foi dito acima,  eles eram muito 
ricos, orgulhosos e independentes. Quando a cidade foi destruída por um 
terremoto, o imperador lhes ofereceu ajuda, mas eles a recusaram. “Não 
precisamos. Nós damos conta…"

O Senhor diz:
 

"Você não percebe que é infeliz, miserável e pobre, cego e está nu."

• Lembrando que o Senhor é o "Amém, a testemunha fiel e verdadeira”. Ele 
diz a verdade, o que a igreja é de fato, não o que finge ou presume ser. A 
despeito da riqueza material e externa, a despeito das roupas finas, típicas 
da cidade, a despeito da suposta visão e do sorriso no rosto, o Senhor 
disse, sem rodeios: “Espiritualmente falando, você é infeliz, miserável, 
pobre, cego e está nu!”

Mas o Senhor não corrige apenas. Ele aconselha, apresenta uma solução:
"Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então 
será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe 
da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar…” 

• Havia muito ouro na cidade, muitas riquezas. Os membros da 
igreja entraram na onda do consumismo. O Senhor os aconselhou 
a darem mais valor aos bens espirituais e adquiri-los. Jesus, 
durante seu ministério terreno, comparou o reino dos céus com um 
tesouro e também com uma pérola de grande valor (Mt 13.44,45). 
O salmista escreveu que “As instruções do Senhor… são mais 
desejáveis que o ouro” (Sl 19.10). E o apóstolo Pedro disse que a 
fé é “muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo quando 
refinado pelo fogo" (I Pe 1.7). 

• Laodiceia era famosa por seus tecidos de lã escura, de ovelhas 
negras, e por suas roupas elegantes. Os membros da igreja de 
Laodiceia os compravam, mas o Senhor recomendou-lhes que 
comprassem dele as roupas brancas da pureza (Ap 3.4; 7.14).  

• Laodiceia era famosa também por seus produtos medicinais, 
principalmente um colírio para os olhos. Mas seu colírio não curava a 
cegueira espiritual. Os crentes daquela igreja precisavam do colírio 



que só Jesus tem, o que cura a cegueira espiritual. Ver Sl 119.18; At 
28.27; II Co 3.14.    

Tudo por amor e desejando estar à mesa…

É confortador observar que mais para o fim dessa carta, depois de corrigir a igreja 
com palavras severas, o Senhor lhes disse palavras de amor, amizade e  
esperança.

“Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e 
arrependa-se”

• Como lemos na carta aos Hebreus: "A disciplina de Deus e sempre 
para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade” (Hb 
12.10. Ver Pv 3.12). 

• A correção do Senhor era para o bem aquela igreja; era para a igreja 
se, deixar de ser água morna, doutra sorte, seria vomitada, rejeitada! 
Se esquentasse, se chegasse a ser como um chocolate quente no frio 
da cidade, o Senhor a degustaria com prazer! 

De fato, no verso seguinte, mudando um pouco a figura, o Senhor diz à igreja:
“Preste atenção!  Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, 
entrarei e, juntos, faremos uma refeição, como amigos.”

• Com propriedade, este versículo tem sido usado na evangelização.   
Dizemos ao pecador não convertido que Jesus está à porta de seu coração 
ou de sua vida; que Jesus está batendo na porta e quer entrar… O pecador 
precisa ouvir abrir a porta e receber Jesus! Tudo certo! É isso mesmo! Mas 
este versículo tem um contexto, a carta à igreja de Laodiceia. Estas 
palavras do Senhor não foram ditas aos incrédulos de Laodiceia, mas à 
igreja local. Mas como? Cristo, o Senhor está do lado de fora da igreja? 
Sim, por estranho que pareça. Acontece quando a igreja é morna, 
descomprometida, mais atenta às oportunidades mundanas do que aos 
ensinos de Cristo e à comunhão com ele! 

• O Senhor bate na porta, fala à igreja de várias maneiras, e espera ser 
ouvido, espera que a igreja ou seus membros individualmente, 
arrependidos e quebrantados, abram a porta e o deixem entrar. Ele quer 
sentar-se à mesa com eles, quer cear com eles e ter comunhão com eles! 
Obviamente, todo esse linguajar é metafórico, e a comunhão referida é 
espiritual. Presentemente só é possível através do Espírito Santo. 
Entretanto, durante seu ministério terreno, estando fisicamente na 
companhia dos seus discípulos, Jesus mostrou o quanto apreciava estar à 
mesa com eles. Na véspera de sua crucificação, ele os reuniu para uma 
última celebração da Páscoa, e lhes disse: “Eu estava ansioso para comer 
a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento” (Lc 22.14-15). 



Essa carta é para nós também. Precisamos usar o termômetro do Espírito e da Palavra e 
verificar a temperatura da nossa religiosidade, da nossa fé, da nossa firmeza doutrinária, 
dos nossos valores cristãos, da nossa vida devocional, dos nossos cultos, do nosso 
compromisso com o Senhor e sua igreja. Somos, acaso, uma igreja morna? Cristãos 
mornos? Somos meio crentes, meio mundanos? O Senhor não engole igreja morna, 
cristãos mornos!

Entretanto, por amor, ele nos disciplina, nos aconselha, nos oferece o ouro de sua 
Palavra, as roupas brancas de sua santidade, e o colírio que pode curar nossa cegueira 
espiritual… E se em áreas específicas de nossa vida ele esta do lado de fora, precisamos 
disto: “Preste atenção!  Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a 
porta, entrarei e, juntos, faremos uma refeição, como amigos.” Nada como ter Jesus 
à mesa, como Amigo, Senhor e Mestre! 

Promessa ao vencedor.

O Senhor terminou sua carta à Igreja de Laodiceia, da forma como concluiu as outras 
seis cartas às igrejas da Ásia, ou seja,  com uma promessa ao “vitorioso”. 

• O “vitorioso”, nesse contexto, é o que se arrepende de sua mornidão 
espiritual e de deixar Jesus à porta; é aquele que abre a porta do seu 
coração, do seu lar, de todos os compartimentos de sua vida, entrega tudo ao 
Senhor, e vive em comunhão com ele.

“O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me 
sentei com meu Pai em seu trono”

• Que promessa! Outras passagens bíblicas dizem que Jesus, depois de sua 
morte, ressurreição e ascensão, vitorioso, sentou-se à destra do trono do Pai, 
nas alturas celestiais (Rm 8.34). Agora ele promete:  "O vitorioso se sentará 
comigo no meu trono!” Juntos para sempre, salvos, glorificados, honrados 
no Reino Eterno de Deus e de Cristo.

Éber Lenz César. BSB  23/11/22.


