A mensagem ainda é ARREPENDA-SE!
36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus,
nem o Filho, senão exclusivamente o Pai.
37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada
do Filho do homem.
38. Porque nos dias que antecederam ao Dilúvio, o povo levava a vida comendo e
bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na
arca,
39. e as pessoas nem notaram, até que chegou o Dilúvio e levou a todos. Assim
ocorrerá na vinda do Filho do homem.
(Mateus, 24)
Tudo nos leva crer que estamos vivendo tais dias, casamentos, aniversários,
formaturas, a tecnologia nos trazendo tudo rapidamente ao alcance, isso faz com que
muitos dentro da própria igreja do Senhor venham relaxar na vigilância.
Deus em seu infinito amor e misericórdia nos deixou alguns textos nas sagradas
escrituras que nos ajudarão a manter a fé, praticando as boas obras para que o Diabo
não nos engane e roube A nossa coroa.
Igreja de Pergamo
12. “Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: ‘Assim declara Aquele que tem a espada
de dois gumes afiados:
13. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso,
permaneces fiel ao meu Nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo
quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita.
14. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que
seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de
Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática
da prostituição.
15. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos
nicolaítas.
16. Diante do exposto, arrepende-te! Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles
pelejarei com a espada da minha boca’.
(Apocalipse, 2)
Ponto a favor• Apesar do ambiente que vives permanece fiel.
Ponto desfavorável• Tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão e incentivam o povo a comer
alimentos sacrificados a ídolos e a prática da prostituição.
(Balaão foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo que Deus abençoa em troca de
enriquecimento.)

Igreja de Tiatira
19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança,
bem como sei que estais servindo muito mais agora do que no princípio.
20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz
profetisa, porém, com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a
comerem alimentos sacrificados aos ídolos.
21. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer
arrepender-se.
22. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com
ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações.
(Apocalipse, 2)
Pontos a favor:
• Obras
• Amor
• Fé
• Ministério
• Perseverança
• Serviço com muito mais dedicação.
Pontos desfavoráveis:
• Espírito de Jezabel.
Jezabel no passado introduziu no meio do povo de Deus a idolatria, a imoralidade
sexual e comer alimentos sacrificados aos ídolos por meio do culto a Baal.
Igreja de Sardes
2. Sê alerta! E fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer; porque não tenho
encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus.
3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido; obedece e arrepende-te.
Porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que
hora virei contra ti.
(Apocalipse, 3)
Serdes era uma igreja que ainda se reunia mantendo uma aparência de cristã, ainda
ouvia a pregação dos apóstolos, mas não praticava o evangélho com amor e
sinceridade.
Igreja de Filadelfia
8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que
ninguém consegue fechar; tens pouca força, mas obedeceste à minha Palavra e não
negaste o meu Nome.
9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem;
sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que Eu te amo!
10. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com
paciência, Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo
todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.

11. Eis que venho sem demora! Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa.
(Apocalipse, 3)
• Uma igreja que vivia o primeiro amor.
• Praticava as primeiras obras
• Não permitia que a idolatria e a promiscuidade sexual entrassem no meio do povo.
Igreja de Laodicéia
15. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou
quente!
16. E, por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de
vomitar-te da minha boca.
17. E ainda dizes: ‘Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada’.
Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que
está nu!
18. Portanto, ofereço-te este conselho: Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim
de que te enriqueças; roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez; e
compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente.
(Apocalipse, 3)
• Era uma igreja domingueira.
• Tinham recursos para construir, comprar, realizar eventos, etc...
• Eram ricos financeiramente.
• Esqueceram da pureza, da santidade e do poder da fé e das obras no mundo
espiritual.

Devemos vigiar para que não entrem essas mazelas em nossas vidas.
Apesar de todas essas mazelas Deus não descartou nenhuma das igrejas que andavam
errantes pois as amava e ainda ama muito.
Santidade não é nunca errar, mas sim sentir nojo pelo pecado.
O Senhor sabe de nossas fraquezas e do desejo da carne que ainda nos atrai todos os
dias, em sua palavra ele diz que corrige aqueles que ama e se está palavra
constrangeu. você em algum ponto é porque o Senhor te ama e que mudar a sua
história.
19. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo: sê pois diligente e arrepende-te.
20. Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
(Apocalipse, 3)
Talvez alguém tenha tentado desfazer da sua vontade de mudar de vida e atitude, mas
olha o que a palavra de Deus diz pra você hoje.
20. A Lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o
pecado, superabundou a graça,

21. para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela
justiça para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
(Romanos, 5)
O Senhor Deus quer usar você para libertar outras pessoas através do seu testemunho
de Vitória em Cristo Jesus, tome hoje a decisão de arrepender-se e largar tudo aquilo
que te faz se distanciar deste propósito.
Não deixem que calem a sua voz por conta de pecados cometidos no passado mas que
já foram confessados com arrependimento e deixados para trás.

