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SARDES: A IGREJA MORTA VIVA 

Apocalipse 3.1-6 

1 Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos 

de Deus e as sete estrelas: “Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. 2 

Desperte! Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não 

atendem aos requisitos de meu Deus. 3 Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio; 

agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você, como um 

ladrão. 4 Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles 

andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. 5 O vitorioso será vestido de branco. Jamais 

apagarei seu nome do Livro da Vida e confirmarei, diante de meu Pai e de seus anjos, que ele me 

pertence. 6 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” 

Péssima surpresa 

Veja o quanto é triste a história a seguir. 

A mulher tinha acabado de completar 50 anos. Para comemorar, ela e o marido decidiram passear 

pela Europa, numa viagem com data apenas de ida. Sentia-se muito bem. Achava estar cheia de 

vida. Como sofria de constipação intestinal (prisão de ventre) desde sempre, e desejava ter uma 

viagem agradável, decidiu procurar um gastroenterologista. Levando em conta a idade da paciente, o 

médico aproveitou para fazer um checkup geral e pediu vários exames, dentre eles endoscopia, 

ultrassonografia abdominal e colonoscopia. 

Motivada pela viagem, a mulher agendou os exames e fez todos eles rapidinho. Pegou os resultados e, 

como não sentia nada, apenas o desconforto provocado pela constipação intestinal, nem pensou em 

abrir os resultados para conferir os laudos. Levou tudo lacrado para o médico mesmo conferir. 

Sentou-se diante do “doutor” e lhe entregou os envelopes com um sorriso no rosto. A mulher estava 

ansiosa para receber as instruções do médico, pegar a prescrição médica e ouvir: “Parabéns pela 

saúde, você está ótima!”. Afinal, a viagem não lhe saía da cabeça. 
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Ela observou com inquietação a detalhada investigação que o médico fez em todos os laudos dos 

exames. Ao terminar, o médico colocou a caneta sobre a mesa, retirou os óculos do rosto, olhou com 

pesar para a paciente e lhe disse: “Lamento, mas não tenho boas notícias. Você tem um tumor de 

tamanho considerável no intestino. Parece ser um tipo raro. Teremos de investigar com mais 

detalhes, pois ao que tudo indica é maligno. Isso significa que você não poderá mais viajar. A 

investigação e o tratamento devem começar imediatamente!” 

Não é preciso dizer que o mundo da mulher desabou. Em lágrimas, ela dizia:  

Mas doutor, eu não sinto nada. Essa prisão de ventre eu tenho desde a infância. Como pode ser? O 

senhor deve estar enganado, não é possível! 

Casos como esse aparecem todos os dias nos consultórios médicos. São as péssimas 

surpresas da vida. O ministro Barroso, do STF, chamaria de “trapaça da sorte”. A Bíblia 

chama de soberania divina. 

Temporada no hospital 

Guardadas as proporções, a mulher de nossa história se parece com a igreja de Sardes. 

Ap 3.1 | “Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto.” 

Nem sempre as coisas são como aparentam ser e a realidade pode ser bem diferente do 

que julgamos ser verdade. Podemos nos gabar, dizendo que estamos bem, que podemos e 

que fazemos acontecer, quando na verdade nada vai bem. Jesus contou uma parábola que 

ilustra perfeitamente o que estamos procurando dizer. 

Lc 12.16-21 | 16 Então lhes contou uma parábola: “Um homem rico tinha uma propriedade fértil 

que produziu boas colheitas. 17 Pensou consigo: ‘O que devo fazer? Não tenho espaço para toda a 

minha colheita’. 18 Por fim, disse: ‘Já sei! Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim 

terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. 19 Então direi a mim mesmo: 

Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse! Coma, beba e alegre-se!’. 20 
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“Mas Deus lhe disse: ‘Louco! Você morrerá esta noite. E, então, quem ficará com o fruto do seu 

trabalho?’. 21 Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus”. 

É melhor uma temporada no hospital da graça de Deus, para uma cirurgia profunda, 

seguida de plena recuperação - mesmo que por tempo prolongado, do que seguir a vida 

com uma enfermidade terrível alojada na alma, achando que vai tudo bem. A isso Jesus 

chama de loucura, insensatez. 

Não seja morto vivo. Deixe a graça de Deus tratar de você. Submeta-se aos exames, 

diagnósticos e tratamentos da graça do Senhor. Saia daqui salvo e pronto para o céu. 

O diagnóstico da graça 

Como saber se realmente vai tudo bem conosco? Como examinar a nossa saúde 

espiritual? Como verificar se não passamos de mortos vivos perambulando pela 

existência? Olharemos para Sardes e veremos o que podemos aprender. 

Quando olhamos para a carta de Jesus àquela igreja, nós descobrimos que há alguns 

sintomas que são decisivos para o diagnóstico clínico das doenças mortais da alma. 

1. Arrogância (Ap 3.1) 

Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos 

de Deus e as sete estrelas: “Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. 

Sardis era situada em local estratégico e bem protegido pela geografia. Por isto, 

diferentemente da maioria das cidades da época, poucas vezes eles foram invadidos e 

conquistados. Seu conquistador mais famoso foi Alexandre, o grande. 

O que finalmente a devastou não foi invasão de conquistadores, mas um terremoto em 17 

d.C. Logo em seguida, porém, eles floresceram e se tornaram uma grande cidade. Aquela 

era uma gente forte e capaz. A fama deles e da igreja era a melhor possível por toda a Ásia 

Menor. Ricos, prósperos e populosos, todos os elogiavam pela aparência. Por isso Jesus 

dizia: “Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo…” (Ap 3.1). 
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Ademais, parece que nenhuma falsa doutrina estava criando raiz na comunidade. 

Diferentemente das outras cidades que já vimos, nada se ouvia dos seguidores de Balaão, 

dos nicolaítas nem de Jezabel por aquelas bandas. 

Em um contexto assim, é fácil descobrir a razão para tanta arrogância. Viviam seguros, 

eram pujantes, não tinham problemas aparentes e todos em toda parte os elogiavam. 

Como pensar em problemas? Por que buscar a Deus? Por que ir ao médico? 

Conhece gente assim, pessoas seguras demais e cheias de si? São fortes e pujantes. 

Aparentemente sem problemas. Sempre invejadas. Gente assim tem tudo para ser 

espiritualmente arrogante. Acham-se vivas. Pensam que não precisam de nada. Gente 

assim costuma nem ir ao médico, quanto mais à igreja. Já ouvi pessoas dizerem assim: “Ir 

ao médico para quê? Ele vai arrumar doença pra mim!”; “Igreja? Para quê? Sou melhor do que muita 

gente dessas igrejas!”. 

Arrogância espiritual mata. É sintoma de doença grave. Para gente assim, Deus diz: 

Ap 3.1 | “Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto.” 

2. Anemia (Ap 3.2) 

O texto também revela a falta de apetite que caracteriza aqueles que estão espiritualmente 

anêmicos. Veja o verso 2: 

Desperte! Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não 

atendem aos requisitos de meu Deus. 

O que se nota em Sardes é que aqueles crentes já não estavam mais atentos à Palavra. 

Suas práticas ou ações, suas obras, estavam aos poucos deixando de ser condizentes com 

a Escritura. Por isso a advertência divina: 

Ap 3.2 | Desperte! Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que 

suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. 
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Anêmicos espirituais evitam a Bíblia. Não têm fome da Palavra de Deus. Enjoam 

facilmente da Escritura. Tomam o livro sagrado como sendo palavras de homens. Paulo, 

por outro lado, diz que quem não é anêmico espiritual tem postura totalmente diferente 

diante da Palavra. 

1Ts 2.13 | Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois, quando vocês receberam de nós a 

mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como 

palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. 

3. Amnésia (Ap 3.3) 

Além da arrogância e da anemia, as doenças mortais da alma revelam amnésia. 

3 Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio; agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-

se. Se não despertar, virei subitamente até você, como um ladrão. 

Essa gente recebe bem a Palavra de Deus, até que o tempo e as tribulações corrompem o 

coração, fazendo-os se esquecer do que receberam da parte de Deus. 

Mt 13.20-22 | 20 As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, 

sem demora, a recebem com alegria. 21 Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram 

muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo 

desanimam. 22 As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo 

ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem 

fruto. 

Tribulações, perseguições e preocupações com as coisas deste mundo fazem muitos se 

esquecerem da Palavra de Deus. Eles pensam que estão vivos, mas sem a Palavra eles 

estão mortos. Falta-lhes brilho no olhar. Falta luz. Falta a Palavra. Falta Cristo. 

4. Apatia (Ap 3.4) 

Arrogância, anemia, amnésia e de apatia, são as doenças mortais da alma do pecador. 
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4 Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão 

comigo vestidos de branco, pois são dignos. 

Os doentes de Sardes ignoravam, desprezavam e, provavelmente, até criticavam os poucos 

cristãos sadios que havia restado na igreja. Afinal, porque eles não imitavam os que 

tinham roupas sem manchas do mal? Triste. Muito triste. A alma doente fica apática 

diante de gente sadia. Eles fogem da luz. 

1Jo 1.5-7 | 5 Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos: Deus é luz, e nele 

não há escuridão alguma. 6 Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele mas vivemos na 

escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. 7 Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, 

temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 

Um dos sintomas de saúde espiritual é comunhão com o corpo local de Cristo, a igreja. 

Apatia e abandono da comunhão com esses “alguns… que não mancharam suas roupas com o 

mal” é sintoma de doença na alma. O cristianismo é para ser vivido em comunhão. 

A prescrição da graça 

Tendo feito o diagnóstico, o Senhor Jesus, Médico dos médicos, escreve a prescrição para 

quem quer se curar da maldição do morto vivo. Ele prescreve cinco atitudes: vigilância, 

esforço, estudo, aplicação e arrependimento. 

2 Vigilância Desperte! [chacoalhão para acordar!] Esforço Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo 

isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. 3 Estudo Lembre-

se do que ouviu e no que acreditou no princípio; Aplicação agarre-se a isso com firmeza. Arrependimento 

Arrependa-se. 

Se as pessoas não se atentassem para a medicação devida, o resultado seria a morte fatal. 

Ap 3.3b | Se não despertar, virei subitamente até você, como um ladrão. 

Deus estava desafiando o que Sardes tinha de maior orgulho, sua segurança. Deus estava 

dizendo que eles seriam surpreendidos naquilo que eles menos esperavam. 
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Quanta gente arrogante, anêmica, sem memória e apática caminhando para a morte 

porque simplesmente se recusa a seguir a prescrição de Deus! Não seja assim com você. 

Prognóstico da graça 

Após fazer o diagnóstico e entregar a prescrição, o Senhor Jesus faz um prognóstico 

maravilhoso para aqueles dispostos a se submeter ao tratamento da graça de Deus. 

Ap 3.4-6 | 4 Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles 

andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. 5 O vitorioso será vestido de branco. Jamais 

apagarei seu nome do Livro da Vida e confirmarei, diante de meu Pai e de seus anjos, que ele me 

pertence. 6 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” 

Deus garante três coisas como resultado do tratamento da graça: 

1. Santidade (saúde) 

4 Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão 

comigo vestidos de branco, pois são dignos. 5a O vitorioso será vestido de branco. 

2. Segurança (imunidade) 

5b Jamais apagarei seu nome do Livro da Vida 

3. Salvação (longevidade) 

5b Jamais apagarei seu nome do Livro da Vida e confirmarei, diante de meu Pai e de seus anjos, que 

ele me pertence. 

Tudo o que se tem de fazer é obedecer ao médico Jesus. 

6 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” 

Jesus veio sarar e salvar os doentes de alma, assim disse o Dr. Lucas: 

Lc 5.31-32 | 31 Jesus lhes respondeu: “As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os 

doentes. 32 Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam”. 
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Não seja um morto vivo. Arrependa-se e creia. 

Ap 3.2-3, 6 | 2 Vigilância Desperte! [chacoalhão para acordar!] Esforço Fortaleça o pouco que resta, 

pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. 3 
Estudo Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio; Aplicação agarre-se a isso com firmeza. 
Arrependimento Arrependa-se… 6 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.”
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