GRUPOS FAMILIARES
Sermão do dia 28/10/2018. Rev. Marcelo Alves.
Tema: O QUE JESUS VIU NA IGREJA DE LAODICÉIA. Texto Bíblico: Apocalipse 3.14-22.
Introdução:
Os textos bíblicos de Pv 15.3, Jó 34.21 e Hb 4.13 revelam uma única verdade - DEUS É
ONISCIENTE. Ele conhece e vê todas as coisas.
Explicação:
No livro do Apocalipse, capítulo 1. 9-20, João tem a visão do Cristo Glorificado que está
Vivo no meio dos sete candeeiros de ouro (Ap. 12-13), que são as sete igrejas do Apocalipse:
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfica e Laodicéia.
No capítulo 2.1 do Apocalipse, Jesus está agora andando por suas igrejas. Como bom
pastor, Ele visita a cada uma delas com o propósito de sondar, disciplinar, exortar, consolar e
fazer promessas às suas igrejas. Em todas as Igrejas Jesus se utiliza da mesma expressão: “Eu
conheço as tuas obras; Eu conheço a tua tribulação; Eu conheço o lugar em que tu habitas”.
Jesus, cujos os olhos são como chama de fogo, vê e conhece o que estamos passando, fazendo
ou deixando de fazer – Ele é Onisciente.
Na Igreja de Laodicéia Jesus viu coisas gravíssimas que estavam acontecendo com os
membros daquela igreja e que eles mesmos não estavam conseguindo enxergar pois estavam
cegos, sem percepção espiritual das coisas (Ap 3.17).
E o que Jesus viu de tão grave na Igreja de Laodicéia?
1º VIU UMA IGREJA MORNA (vs 15-16).
A mornidão espiritual é temperatura imprestável que causa náusea ao Senhor da igreja.
O crente morno não faz diferença na vida das pessoas. A Igreja morna é aquela que é amiga de
Deus mas também amiga do mundo. Bebe o cálice do Senhor mas também o cálice dos
demônios (I Co 10.21).
2º VIU UMA IGREJA EQUIVOCADA A RESPEITO DA SUA REALIDADE ESPIRITUAL (v.17).
Existia uma diferença muito grande entre aquilo que a Igreja de Laodicéia pensava ser,
daquilo que ela realmente era. Laodicéia foi tomada pelo perigo do auto engano da condição
espiritual (Jo 8.41-44 e Mt 7.21).
Devemos ter um coração sincero, humilde e dependente de Deus, posto que sem Ele
nada somos e nada podemos fazer e o melhor da nossa justiça não passa de trapos de imundícia
diante do Senhor.
3º VIU UMA IGREJA QUE PODERIA AINDA SE ARREPENDER (v.19).
Laodicéia estava a ponto de ser vomitada, mas ainda não tinha sido. Ainda dava tempo
de se arrepender. A disciplina que o Senhor faz a Igreja é por amor (Pv. 3.11-12). A disciplina é
para nos trazer de volta ao arrependimento para que assim possamos nos enriquecer das
verdadeiras riquezas espirituais que Ele nos oferece (v.18); gozarmos de Sua comunhão (v.20) e
do seu Reino Celestial (21).
Que Jesus veja, ao olhar para nossas vidas, que somos crentes fervorosos de Espírito
(Rm 12.11).

