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Interpretando o Apocalipse – Por Pastor Luiz 

Antonio.  

 

CAPÍTULO II 

QUARTA CARTA: A IGREJA DE TIATIRA 

 
18 E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os 
olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente: 19 Eu 
conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua 
paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. 20 Mas 
tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensine e 
engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da 
idolatria. 21 E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição; e 
não se arrependeu. 22 Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram 
com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. 23 
E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele 
que sonda as mentes e os corações.  E darei a cada um de vós segundo as 
vossas obras. 24 Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, 
a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as 
profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. 25 Mas o que tendes, 
retende-o até que eu venha. 26 E ao que vencer e guardar até ao fim as 
minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, 27 e com vara de ferro as 
regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de 
meu Pai, 28 dar-lhe-ei a estrela da manhã. 29 Quem tem ouvidos ouça o que 
o Espírito diz às igrejas. (Ap. 2, 18-29). 

 

18. “E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem 

seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente”. 

 

“...Ao anjo da igreja...”  

Também sobre este  “anjo” (pastor), não temos notícia acurada, a não ser aquilo 

que se depreende do texto. Lídia, vendedora de púrpura, convertida por Paulo, era 

dessa cidade (At 16.14). Da conversão de Lídia, no ano 53 d. C. até a data da carta 

dedicada ao anjo da “igreja de Tiatira” em 96 d. C., são 33 anos.  

 

14 E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de 
Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para 
que estivesse atenta ao que Paulo dizia. 15 Depois que foi batizada, ela e a 
sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, 
entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. (At 16. 14,15). 
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É improvável, mas podem ter sido Lídia e seu esposo, usados por Deus, para o 

início e formação daquela igreja, “entrai em minha casa e ficai ali”, (At 16.15). 

 

TIATIRA. O nome significa “Sacrifício de trabalho”.  

Situação Geográfica: A cidade de Tiatira como as demais ficava no pequeno 

Continente da Ásia Menor. “No fértil vale do rio Lico, cerca de 59 quilômetros a 

sudeste de Pérgamo, na estrada que ia para Sardes, ficava a pequena mas 

crescente e rica Tiatira, colônia macedônica, fundada por Alexandre Magno, depois 

da destruição do Império Persa.  

Na literatura secular, são encontradas muitas alusões ao comércio de tecidos de 

púrpura manufaturados em Tiatira, dos quais Lídia era vendedora.  

Esta carta foi mais longa em conteúdo de todas as cartas do Apocalipse e 

também a mais severa. 

 

19. “Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, 

e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras”. 

 

“...A tua caridade...” (Amor).  

Quanto à conduta das igrejas, Cristo primeiro elogia. “Sei quais são as tuas 

obras”. Estas “obras” são mencionadas onze vezes neste livro.  

O Senhor Jesus louvou/elogiou a igreja de Tiatira pelo seu 

amor/serviço/fé/paciência/últimas obras.  

Há um contraste entre as “obras” da igreja de Éfeso (Ap. 2.5), e as “obras” da 

igreja de Tiatira: enquanto em Éfeso as “últimas obras eram menores que as 

primeiras”, em Tiatira as “últimas obras são mais do que as primeiras”.  

Segundo se depreende de um estudo gramatical do grego e latim teológicos, 

OBRAS aqui são obras de caridade feitas em favor de Cristo, durante essa 

dispensação da graça (Ap 22.12). Por isso o Senhor diz: “Eu conheço as tuas 

obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência...”. 
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20. “Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa. 

Ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos 

sacrifícios da idolatria”. 

 

“...Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa...”  

O nome “Jezabel”1 significa: “Baal exalta” ou “Baal é marido de” ou 

“impuro”.  

Aparece pela primeira vez nas Escrituras como nome pessoal de uma princesa 

crescida em Tiro, na cidade portuária fenícia. Seu pai, o rei Etbaal, era também 

sacerdote de Astarote e sacrificava a Baal (1 RS 16.31), tornou-se esposa de Acabe, 

rei de Israel. Tombou morta no vale de Armagedom (2 Rs 9.15, 16, 30, 37). 

 

“...Mulher que se diz profetisa...”  

Há alguns que defenden ser esta mulher uma “doutrina”, ou mesmo uma 

“religião” e não uma pessoa. Mas a Jezabel do presente texto é uma pessoa e 

não apenas uma figura ou personificação do mal.  

A passagem fala claramente de uma pessoa, pelo uso do pronome “ela” dos vers. 

21, 22. A versão do Rei Jaime inglês, faz uso do pronome reflexivo “her” usado 

somente para pessoa.  

 

And I gave “her” space to repent of her fornication; and she repented not. 

Behold, I will cast “her” into a bed, and them that commit adultery with her 

into great tribulation, except they repent of their deeds. (Ap. 2:21,22). 

E dei-lhe tempo  para que se arrependesse da sua prostituição; e não se 

arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela 

virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. (Ap. 2:21,22). 

(Em português o “LHE” equivale a “ELA” – em inglês “HER” = “ELA”). 

                                                 
1 No A.T foi o nome da esposa de Acabe, rainha ímpia e cruel que defendeu a idolatria e perseguiu os 

profetas. No Apocaliose é um nome simbólico de uma mulher que aparentava ser uma profetisa, mas 
que se devota ao antinomismo, exigiu a liberdade cristã de comer coisas sacrificadas a ídolos. 
Antinomismo - doutrina luterana de João Agrícola (1494-1566) que, em nome da supremacia da fé e 
da graça divina, prega a indiferença para com a lei. 
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Em português, “ela” é usado tanto para pessoas como para animais ou 

coisas”.  

Em alguns manuscritos gregos antigos aparece a palavra grega “SOU” que 

significa “TUA”, antes da palavra “mulher” ficando assim o texto na sua íntegra: “Mas 

tenho contra ti (pastor) que toleras Jezabel, (tua mulher) que se diz profetisa”.  

 

21. “E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição; e não 

se arrependeu”. 

 

“...da sua prostituição...”  

Essa prostituição referia-se ao culto da seita gnóstica vigente naquela região 

(prostituição espiritual). Mas também poderia se referir a práticas imorais pessoais, já 

que a palavra grega “porneia”2 indica as duas coisas. Era algo tanto espiritual quanto 

físico.  

 

22. “Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá 

grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras”. 

 

“Eis que a porei numa cama”. No grego equivale a “infligir uma enfermidade”.  

 

Jezabel teria como paga de seu engano e prostituição “um leito de pestilência” 

se não se arrependesse. A ameaça de Deus parece terrível, porém é justa comparada 

ao pecado de Jezabel e seus adeptos.  

 

                                                 
2 Porneia - relação sexual ilícita - adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação 
sexual com animais etc. - relação sexual com parentes próximos; Lv 18 - relação sexual com um 
homem ou mulher divorciada; Mc 10.11-12 – Metaforicamente é a adoração de ídolos e a impureza 
que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos aos ídolos. 
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23. “E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou 

aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as 

vossas obras.” 

 

“...os rins e os corações. O Salmista Davi cerca de 1.000 a.C. orava da seguinte 

forma: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração...” (Sl 139.23a), e o  

Apóstolo Paulo declara: “...Aquele que examina os corações sabe...” (Rm 8.27).  

 

Os rins. A palavra grega “nephros”, é traduzido por “rins” em nossas versões. 

Pensava-se naquela época que os “rins” seriam a sede das emoções e dos afetos.  

Numa figura de retórica, isso demonstra, que os juízos que se seguirão serão 

justos e completos, pois o que castiga está sondando (sabendo), com total 

discernimento as obras daquela igreja. 

 

Os corações. O vocábulo ocorre por 820 vezes na Bíblia.  

Às vezes é apenas um órgão físico do corpo humano como em (1 Sm 25.37). 

Vem do hebraic “LEV” = coração e do grego KARDIA = coração. 

No contexto teólógico, pode também significar a mente, do grego “NOUS” e 

“SYNEIDESYS” = consciência. 

“Mente” é o mais próximo daquilo que no uso bíblico é denominado “coração”. 

No texto do Apocalipse o termo “NOUS”, “Mente” é usado para significar: “a natureza 

suprema do homem” (sinônimo de espírito ou da alma). 

 

24. “Mas eu vos digo, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos 

não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de 

Satanás, que outra carga vos não porei”. 

 

“...As profundezas de Satanás”.  
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Os mestres gnósticos atribuíam à sua doutrina o caráter de “profundidade”, 

e a “mulher Jezabel” reivindicava para sua doutrina o mesmo sentido.  

A expressão “profetisa” do versículo vigésimo deste capítulo revela que esta 

Jezabel sofria de uma certa “theomania aguda” (espécie de loucura, em que o 

doente se julga Deus ou por ele inspirado). 

Na igreja de Tiatira havia os cristãos verdadeiros.  

E os que se gloriavam de conhecer aquilo que Jesus chamou de “as 

profundezas de Satanás”.  

Paulo encontrou na igreja de Corinto quatro grupos. Mês graças a Deus que 

eram todos crentes em Jesus; (1Co 1.12). O grupo dessa Jezabel não, apesar de 

estar dentro da instituição.  

Os legalistas3 cujo inspirador era Pedro. 

Os intelectuais e filósofos cujo inspirador era Apolo.  

Os liberais cujo inspirador era Paulo.  

Os cristãos cujo herói era Cristo (1Co 1. 12; 3. 4).  

 

Esses grupos podem ser vistos também assim:  

O partido judaizante (os seguidores de Pedro).  

O partido dos intelectuais (os seguidores de Apolo).  

O partido da liberdade cristã (os seguidores de Paulo).  

O partido dos exclusivistas (aqueles que diziam: “sou de Cristo”). 

 

25. “Mas o que tendes retende-o até que eu venha”. 

A expressão “retende-o” tem no original, o sentido de “guardar”, “conservar”, etc. 

Guardar é o melhor sentido a ser usado aqui.  

“... ATÉ que eu venha...”, ou seja, até a vinda de Jesus (1 Ts 4.13-17). 

                                                 
3 Que ainda estavam sujeitos à lei, aos preceitos legais de Moisés. 
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26. “E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei 

poder sobre as nações”. 

 

“E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras...” 

As “obras” mencionadas neste versículo são obras de Cristo e não as 

nossas. Guardar as obras de Cristo significa lembrar do que ele fez e fazer igual, 

ensinar as passoas a fazer igual.  

As “obras” de Cristo fazem contraste com as “obras” de Jezabel do versículo 

22 deste capítulo. As dela, são repugnantes; as de Cristo, são desejadas!  

  

“...poder sobre as nações”. Esse texto me lembra o Salmo segundo onde 

lemos: “Pede-me, e eu darei as nações por herança, e os fins da terra por tua 

possessão” (v. 8). Essa é uma promessa relativa ao Milênio e será realizada quando 

da segunda vinda (parousia) de Cristo. A promessa é que o crente, terá posição de 

poder naquele reino: os mansos herdarão a terra.  

 

27. “E com vara de ferro as regerá: e serão quebradas como vasos de oleiro; 

como também recebi de meu Pai”. 

Este versículo fala do governo milenial de Cristo sobre a Terra (Ap 20.1), quando 

as nações serão “regidas com vara de ferro”.  

“Vara de ferro” neste contexto não quer dizer extrema “dureza”/”Ditadura”, 

mas um método inquebrantável. “Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os 

despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-

vos instruir, juízes da terra. (Sl 2.8-9). “E deu à luz um filho, um varão que há de reger 

todas as nações com vara de ferro...” (Ap 12.5).  

A interpretação geral, neste versículo, é que este poder “sobre as nações” será 

dado aos mártires e aos santos de todos os tempos: a garantia é para “o que vencer” 

(Ap. 2.7, 11, 17, 26 - 3.5, 12, 21). 
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28. “E dar-lhe-ei a estrela da manhã”. 

Para os ímpios: Jesus é a “luz do mundo” (Jo 1.9; 8.12);  

Para Israel: Ele é “O Sol da Justiça” (Ml 4.2);  

Para sua Igreja: Ele é “a resplandecente Estrela da Manhã” (Ap 22.16).  

 

Para os antigos povos, a estrela da tarde (ou vespertina) simbolizava a morte, 

mas a estrela da manhã simbolizava a vida.  

Ao vencedor, Jesus promete dar-lhe a estrela da manhã. Isto é, Ele mesmo, a 

vida! “Nele, estava a vida e a vida era a luz dos homens...” João 1,4.  

 

29. “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. 

 

Essa é uma expressão que figura em todas as cartas do Apocalipse, 

chamando a atenção dos leitores para a solene necessidade de darem atenção 

às palavras deste livro.  

“A mulher Jezabel e seus filhos não ouviram, e nós temos discernimento 

“espiritual” e a sensibilidade necessária para “dar ouvidos” ao que foi dito?  

“...se ouvirdes hoje a sua voz (como diz o Espírito Santo), não endureçais os 

vossos corações” (Hb 3.7,8).  

 


