
Apocalipse 3:1-6 
 

Tema: Visto como vivo, mas morto espiritualmente. 

Introdução: Assim como em Sardes, muitos hoje em dia vivem mortos 

espiritualmente, embora pareçam aos homens vivos. 

 

Corpo do Sermão 

 

1. Quatro coisas sobre Sardes 

1.1. Obras 

Jesus conhece todas as nossas obras e não são elas quem vai garantir a 

salvação, embora, o crente fiel pratique boas obras naturalmente. 

 

“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como 

trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas 

iniquidades como um vento nos arrebatam.” Isaías 64:6 

 

“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas 

aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21 

 

A vontade de Deus é nos afastar do pecado e andarmos na presença Dele 

 

1.2.  Nome ou reputação de estar vivo, mas está morto. 

Pessoas te conhecem pela aparência, pelo que vêem, mas Jesus, Deus te 

conhece como realmente você é e está. 

 

Prega, canta, ora, vai à igreja, porém, só você e Deus sabem que você 

está morto (a) espiritualmente. 

 

1.3.  Obras imperfeitas diante de Deus (v. 2) 

Em outra tradução a expressão obras é substituída por “conduta”. 

Quando a pessoa está morta espiritualmente, quando a igreja está morta, 

sua conduta, suas obras diante de Deus são avaliadas como imperfeitas, 

embora diante dos homens pareçam perfeitas (fariseus, religiosos). 

 



Deus observa o ofertante e sua oferta (Caim e Abel). 

1.4.  Alguns membros fiéis 

Deus sempre conserva pra si, pessoas fiéis em meio a uma geração, a 

uma igreja em decadência.  

 

E há promessas para estes: 

 

“Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram 

suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso.” 

Apocalipse 3:4 

 

Deus zela pelos verdadeiros adoradores e os procura para conservar. 

 

Noé 

 

“Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de 

Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações; Noé andava com 

Deus. Gênesis 6:8,9 

 

Josué 

 

“Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei 

hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que 

estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; 

porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24:15 

 

Sete mil  

 

“Também deixei ficar em Israel sete mil: todos os joelhos que não se 

dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou.” 1 Reis 19:18 

 

 

 

 



2. Cinco ordenanças para Sardes (Jesus avisa e dá oportunidades) 

2.1. Sê vigilante 

“Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o tempo.” Marcos 

13:33 

 

“Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa; se à tarde, 

se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele 

inesperadamente, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, 

digo-as a todos: Vigiai.” Marcos 13:35-37 

 

2.2.  Confirma (fortalece, consolida) o restante 

Deus alerta que a igreja ainda tinha tempo de fortalecer o restante que 

estava prestes a morrer. 

Ainda tem algo em mim, em você que está para morrer que ainda está 

vivo que dá para fortalecer antes que morra?  

Na igreja ainda há pessoas que estão prestes a morrer? 

 

Veja que a atitude é nossa! Quem tem que fortalecer somos nós e não 

Jesus. 

 

2.3.  Lembra-te do teu ensino (o que tens aprendido, recebido e ouvido) 

Você se lembra do que tem recebido e ouvido?  

 

2.4.  Guarda-o (Obedece, observe-o) 

E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos 

a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, 

é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural; 

Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como 

era. Tiago 1:22-24 

 

2.5. Arrepende-te 

Se fizermos tudo o que foi dito anteriormente e não nos arrependermos, é 

certo que a morte espiritual chegará ou continuará.  

 



3. Cristo alerta novamente sobre a vigilância (v. 3b) 

Por duas vezes Cristo alerta a igreja de Sardes sobre vigilância. 

 

4. Promessas ao que vencer (ler versos 5 e 6). 

5. Conclusão 

a) Recapitulação 

b) Aplicação do Sermão: Atentemos para a morte espiritual.  

c) Apelo ao Público: Busquemos nos recompor, se estivermos 

próximos a morrer espiritualmente ou busquemos a ressurreição 

espiritual em Cristo. 

 


