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Encanamento de Laodicéia



ÉFESO
Igreja Ortodoxa, 

porém, Indiferente  

Conheço as tuas obras, 

labor e perseverança

Aquele que conserva na 

mão direita as 7 estrelas

Dar-lhe-ei que se 

alimente da árvore da 

vida

ESMIRNA
Igreja  Sofredora –

sem censura

Conheço a tua 

tribulação e pobreza

O primeiro e o último, que 

esteve morto e reviveu

De modo nenhum 

sofrerá o dano da 

segunda morte

PÉRGAMO
Igreja Tolerante, 

herética, porém 

fiel até o martírio

Conheço o lugar em que 

habitas, onde está o 

trono de Satanás

Aquele que tem a espada 

afiada de dois gumes

Ao vencedor, dar-lhe-

ei do maná escondido

TIATIRA

Igreja Transigente, 

tolerava Jezabel, 

tendo crescente 

zelo

Conheço as tuas obras, 

amor, fé, serviço e 

perseverança

O Filho de Deus, que tem 

os olhos como chama de 

fogo e os pés semelhantes 

a latão reluzente

Ao vencedor, dar-lhe-

ei ainda a estrela da 

manhã

SARDES
Igreja Morta –

Nominal

Conheço as tuas obras, 

tens nome de que 

vives...

Aquele que tem os sete 

espíritos de Deus

Vestiduras brancas, e 

não riscarei o seu 

FILADÉLFIA

Igreja Fiel

Igreja avivada, que 

tinha uma porta 

aberta

Conheço as tuas obras, 

guardastes a minha 

palavra e não negastes o 

meu nome

Aquele que tem a chave de 

Davi, que abre e ninguém 

fecha, e fecha e ninguém 

abre

Ao vencedor, fá-lo-ei 

coluna no santuário 

do meu Deus

LAODICÉIA
Igreja Morna

Mundana

Conheço as tuas obras, 

que nem és frio e nem 

quente

O Amém, a testemunha fiel 

e verdadeira

Dar-lhe-ei sentar-se 

comigo no meu trono
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1.  Eféso Igreja Apostólica 30-110 AD

2.  Esmirna Igreja Perseguida 110-312 AD

3.  Pergamo Igreja do Estado 312-500 AD

4.  Tiatira Igreja Tolerante 500-1500 AD

5.  Sardes Igreja Morta 1500-1750 AD

6.  Filadelfia Igreja Renovada 1750-Arrebatamento

7.  Laodiceia Igreja do FIM      1910-Tribulação
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