
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

UMA CARTA DE DEUS PARA NÓS HOJE 

Apocalipse 3:7-13 

 

          Deus tem uma mensagem, uma carta escrita para cada um de nós, nesses dias de pandemia. O Livro do 

Apocalipse nos capítulos 2 e 3 nos falam de 7 cartas para 7 igrejas. E sabemos que a igreja somos nós, portanto 

essas cartas são para nós hoje. Convido você para juntos lermos essa carta! 

 

I – DEUS NOS CONHECE E NOS AMA – Apocalipse 3:8-9 

     Para cada uma das “7 Igrejas do Apocalipse” Deus tem recomendações e advertências específicas, pois Ele 

conhece cada uma delas, assim como Ele nos conhece. Filadélfia era uma igreja com poucos recursos financeiros, 

tinha “pouca força”, mas mesmo com as suas limitações, “não negou o nome de Jesus”! Jesus estava 

acompanhando bem de perto toda a situação e luta daquela igreja, assim como hoje Ele nos acompanha também. 

Ele tinha visto os ataques da chamada “Sinagoga de Satanás” contra a igreja, “portas que se fecharam” e uns falsos 

judeus que perturbavam a igreja. E Ele prometeu aos vencedores estar com eles para sempre! 

     Jesus conhece a nossa situação, a nossa luta e Ele quer nos ajudar. Precisamos humildemente nos prostrar 

diante dEle e nos entregar completamente ao Senhor! 

 

II – DEUS NOS GUARDARÁ – Apocalipse 3:10 

       Apocalipse é um livro muito especial, um livro de revelações das coisas que vão acontecer nos últimos dias. 

Tudo o que está escrito em Apocalipse se cumprirá, mais cedo ou mais tarde. E pode ser muito mais cedo do que 

imaginamos. Precisamos ter muito cuidado para não sermos surpreendidos, deixando para depois decisões que 

devem ser tomadas imediatamente! Nessa Pandemia, vemos a revelação: “... eu te guardarei da hora da provação 

que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva 

o que tens para que ninguém tome a tua coroa”! Não seria isso um alerta de Jesus? 

     Deus nos guardará quando guardamos a Sua palavra. E guardar a Palavra significa obedecer, seguir, cumprir os 

Seus ensinos. E tudo começa com a nossa conversão a Jesus. Você já tomou a sua decisão por Jesus? 

 

III- DEUS NOS FARÁ COLUNA NA SUA CASA – Apocalipse 3:12 

        Jesus disse para a igreja de Filadélfia que faria dos vencedores, coluna no santuário de Deus e que gravaria 

sobre eles o nome de Deus. Coluna fala de segurança, sustentação, base firme onde se ergue um prédio. E gravar o 

nome de Deus fala de identidade, de pertencer ao Senhor. Tudo isso é o que Jesus deseja que sejamos. A grande 

questão é se nós queremos mesmo ser tudo isso... Ser Coluna, receber o Nome, é assumir um compromisso de vida 

com Jesus! Porém, o que temos visto, principalmente nessa Pandemia, são pessoas desistindo da sua fé, fugindo da 

igreja, abandonando a Jesus, morrendo de medo do vírus e deixando de confiar em Deus!  

       Hoje Jesus nos chama para sermos “coluna na Casa do Senhor”. Ele nos chama para “por o Seu nome em nós” 

e nos fazer vencedores! Entregue agora mesmo a sua vida a Jesus e aceite esse chamado e desafio de fé! 

 

CONCLUSÃO: “Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da 

provação...” (Apocalipse 3:10)! Perseverança, eis o segredo do sucesso de tudo na vida, de tudo o que fazemos! 

Venha para Jesus, venha perseverar na fé em Cristo, mesmo em meio às tentações dos inimigos, às tentações da 

Sinagoga de Satanás! E assim venceremos! 
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