TRABALHO DE SENHORAS 12/09/19
?1. Na execução do projeto da Igreja, qual relação existente no período que envolve as Igrejas de Éfeso e de
Sardo, quanto à OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO em cada período profeticamente?
A) Responda com os TEXTOS BÍBLICOS em cada CARTA.
a1) Éfeso :
a2) Sardo :
B) Responda sobre a AÇÃO e o SENTIDO PROFÉTICO de cada CARTA.
RESPOSTA A : TEXTOS BÍBLICOS em cada CARTA.
a1) ÉFESO : Apocalipse 2.1
“Escreve ao Anjo da igreja que está em ÉFESO: isto diz aquele que tem na sua destra as SETE ESTRELAS,
que anda no meio dos SETE CASTIÇAIS DE OURO:”
a2) SARDES : Apocalipse 3.1
“E ao Anjo da igreja que está em SARDO escreve: isto diz o que tem os SETE ESPÍRITOS DE DEUS, e as
SETE ESTRELAS : eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto.”
B) Responda sobre a AÇÃO e o SENTIDO PROFÉTICO de cada CARTA.
RESPOSTA:
A AÇÃO e o SENTIDO PROFÉTICO de cada CARTA
Em ÉFESO – A presença daquele que está presente em todas as cartas. Está no seu título glorioso – Aquele que
anda entre os SETE CASTIÇAIS – Aquele que anda histórica e profeticamente no meio da Igreja.
APOCALÍPSE 2:1- Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as sete
estrelas , que anda no meio dos sete castiçais de ouro.
Comentário: A AÇÃO do ESPIRITO DO SENHOR ESTABELECENDO com poder a DOUTRINA na igreja
apostólica (dos apóstolos) e essa Doutrina = Palavra Revelada não seria somente para aquela igreja (Primitiva =
Primeira) ou aquele período (Igreja de Éfeso), mas estaria presente em todos os períodos vivido pela Igreja
histórico e profeticamente, ao longo dos anos ou seja, da igreja de ÉFESO em 33 d.C até a igreja de
LAODICÉIA, que é o momento atual, chamado “tempo do breve” ou “consumação dos séculos”, onde um povo
está sendo preparado pelo Espírito Santo para ser arrebatado para ir morar com Jesus na sua glória.
RESPOSTA:
A AÇÃO e o SENTIDO PROFÉTICO de cada CARTA
Em SARDO – Ele presente em toda a HISTÓRIA DA IGREJA – a ação Dele para a renovação do projeto
APOCALÍPSE 3:1- E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus,
e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto.
Comentário: A AÇÃO do ESPIRITO DO SENHOR RESGATANDO com fortaleza a DOUTRINA no meio de
uma igreja que tinha a aparência de de vida , de santidade, mas que na verdade estava morta nos seus delitos e
pecados. Havia nessa igreja um restante, bem pouco, que permaneceu fiel ao Projeto de Salvação. Esse restante
que escapou e não aceitou a conduta idólatra dos seus governantes, nem seu padrão imoral de vida, antes
preservou a Palavra Revelada em seus corações e por ela alguns até morreram.

PARALELO ENTRE AS DUAS CARTAS (DUAS IGREJAS):
- Na igreja de ÉFESO a AÇÃO do ESPIRITO DO SENHOR é para ESTABELECER com poder a
DOUTRINA na igreja primitiva (apóstolos).
- Na igreja de SARDES a AÇÃO do ESPIRITO DO SENHOR é para RESGATAR com fortaleza a
DOUTRINA no meio de uma igreja que estava morta espiritualmente e que vivia da aparência.

-

EXPLICAÇÃO:
AS SETE ESTRELAS - OS SETE CASTIÇAIS DE OURO - OS SETE ANJOS – OS SETE ESPÍRITOS
APOCALIPSE 2:1 - Isto diz aquele que tem na sua destra AS SETE ESTRELAS, que anda no meio dos
SETE CASTIÇAIS de ouro.
APOCALIPSE 3:1 - Isto diz o que tem OS SETE ESPÍRITOS DE DEUS, e AS SETE ESTRELAS: Conheço
as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto
APOCALIPSE 1:20 - O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra , e dos sete castiçais de ouro.
As SETE ESTRELAS são OS ANJOS DAS SETE IGREJAS , e os SETE CASTIÇAIS, que viste, são AS
SETE IGREJAS.
OS SETE ESPÍRITOS DE DEUS são AS SETE FORMAS DO ESPIRITO SE MANIFESTAR NA IGREJA
Jesus se apresenta como aquele que tem os SETE ESPÍRITOS DE DEUS – Total Perfeição.
(Apocalípse 1:2) - João, às sete igrejas que estão na Asia: Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e
que era, e que há de vir, e da dos SETE ESPÍRITOS que estão diante do seu trono.
O livro do profeta Isaías também fala sobre os SETE ESPIRITOS citados no livro de Apocalípse. Isaías falou
sobre isso 800 anos antes de Jesus nascer.
(ISAIAS 11:2) – “E repousará sobre ele: o ESPIRITO DO SENHOR, o ESPÍRITO DE SABEDORIA e de
INTELIGÊNCIA, o ESPÍRITO DE CONSELHO e de FORTALEZA, o ESPIRITO DE CONHECIMENTO e de
TEMOR DO SENHOR ”.
OS SETE ESPÍRITOS DE DEUS são sete manifestações do Espírito do Senhor, pois não existe sete espíritos,
mas sim sete manifestações do Espirito, dando ênfase a cada período que a igreja estava vivendo.
O SENHOR JESUS AGINDO NA VIDA DAS SETE IGREJAS ATRAVÉS DA DOUTRINA, EM TODO O
SEU ESPLENDOR, PARA UM DETERMINADO TEMPO (BREVE). ESSE AGIR ESTÁ RELACIONADO À
PALAVRA REVELADA QUE SAI DA SUA, SOB AÇÃO DA OPERAÇÃO DOS SETE ESPÍRITOS DE
DEUS.
DESTRA É A SUA MÃO DIRETA E FALA DA POSSE DA SUA IGREJA, A NOIVA AMADA
SETE CASTIÇAIS = SETE IGREJAS (OU SETE CARTAS)

CASTIÇAL DE OURO - SÍMBOLO DA IGREJA = LUZ = JESUS/Revelação
CASTIÇAL ou candelabro - O mastro principal (do meio) acendia as demais pontas. Ele é composto de 7
PONTAS (3 pontas + 1 ponta do MEIO = JESUS + 3 pontas )
OS SETE CASTIÇAIS REPRESENTAM AS SETE IGREJAS DO APOCALIPSE
APOCALIPSE 1:20 -

… e os SETE CASTIÇAIS, que viste, são AS SETE IGREJAS.

APOCALÍPSE 1:11 - Que dizia: Eu sou o Alfa e o Omega, o primeiro e o derradeiro; o que vês, escreve-o num
livro e envia-o às SETE IGREJAS que estão na Ásia:
1) ÉFESO 2) ESMIRNA 3) PÉRGAMO 4) TIATIRA 5) SARDES 6) FILADÉLFIA 7) LAODICÉIA
A PRESENÇA DO SENHOR JESUS NO MEIO DOS SETE CASTIÇAIS (IGREJA) SIGNIFICA A LUZ
PERFEITA, JESUS GLORIFICADO, PRESENTE EM TODOS OS PERÍODOS DA IGREJA.
APOCALÍPSE 1:13 “ E no meio dos SETE CASTIÇAIS um semelhante AO FILHO DO HOMEM,
AS CARTAS foram dirigidas para um momento profético QUE ANTECEDE A VINDA DO SENHOR JESUS.
A história da igreja está profeticamente escrita nessas SETE CARTAS que indicam, SETE PERÍODOS
VIVIDOS PELA IGREJA, iniciando com a primeira carta “ a igreja de ÉFESO” e que ficará completo com as
ocorrências referentes à última carta “ à igreja de LAODICÉIA”.
Assim como o Espírito Santo operou na igreja ao longo da história , ele quer operar nas nossas vidas, para que
não nos contaminemos com as coisas deste mundo e permaneçamos firmes na caminhada rumo à eternidade. Na
vida do fiel a PALAVRA está VIVA, porque não prevalece a sua vontade, a razão, a carne.
Os servos fieis no passado venceram aquilo que era mentira e preservaram a Palavra revelada, num tempo de
oposição, assim como hoje o adversário está se opondo a igreja do Senhor, tentando destruir os valores e ensinos
contidos na Palavra de Deus.
O nosso Deus é um Deus forte, poderoso nas batalhas. Quando Ele fala, todo o resto se cala. O Senhor precisou
de apenas um homem, que foi Lutero, para que a Palavra de Deus fosse traduzida e levada para o mundo inteiro.
Ele não precisou de um exército, de uma multidão. Mas com apenas um homem, a igreja saiu vitoriosa, pois a
Palavra de Deus prevaleceu. E é esse Deus Forte que nós servimos e é Nele que confiamos!
Jesus, o Filho de Deus está no meio do seu povo, da sua igreja fiel, operando através do seu Espírito, dando
livramento, curas, libertação e salvando a alma do homem pecador, assim como operou no meio da igreja
primitiva.
A igreja como Corpo de Cristo não pode deixar que a fé morra em seu coração, mesmo em meio as muitas
batalhas que tem enfrentado nesse mundo aqui, mas a sua palavra para nós é: Tenho-vos dito isto, para que em
mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. - (João 16:33).

