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TEXTO BASE: “14. E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Isto diz o
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Eu sei
as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente! 16.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
17. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta (e não
sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu), 18. aconselhote que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes
brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas
os olhos com colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos
amo; sê, pois, zeloso e arrepende-te. 20 Eis que estou à porta e bato; se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele,
comigo. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Apocalipse 3.14 a 22).
1. INTRODUÇÃO:
Mornidão Espiritual é o veneno usado por Satanás para descaracterizar a pessoa que
teve um encontro verdadeiro com Jesus. O “crente” (Filho de Deus) acha que está em
Deus e têm suas bênçãos, porém está bem longe disso.
Há uma indiferença crônica para com as coisas de Deus, desinteresse com as
reuniões, células, leitura da Bíblia, ou para com a vida em comunhão. O verdadeiro
cego espiritual.
Este veneno do inimigo nos adoece rapidamente e atinge grande parte da “Noiva de
Cristo” desde os tempos da Igreja em Laodicéia a famosa igreja morna. Veja o texto
básico acima.
2. CARACTERÍSTICAS DA CARTA QUE JESUS ESCREVEU À IGREJA DE
LAODICÉIA:
a) De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz
nenhum elogio à igreja de Laodicéia.
b) A única coisa boa em Laodicéia era a opinião da igreja sobre si mesma e, ainda
assim,completamente falsa: “17. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido,
e de nada tenho falta (e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e
pobre, e cego, e nu), ...”.
c) A cidade de Laodicéia foi fundada em 250 a.C, por Antíoco da Síria. A cidade
era importante pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas
comerciais. Era uma cidade rica e soberba.

d) A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se
conformado à cidade. Laodicéia era a cidade da transigência e a igreja tornouse também uma igreja transigente. Os crentes eram frouxos, sem entusiasmo,
débeis de caráter, sempre prontos a comprometerem-se com o mundo,
descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam
satisfeitos com sua vida espiritual.
e) A igreja de Laodicéia é a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade,
orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação.
Será que estamos caindo no “conto do vigário”, sendo enganados pelo diabo
com esse veneno?
O problema da igreja de Laodicéia não era teológico nem moral. Não havia falsos
mestres, nem heresias. Não havia pecado de imoralidade nem engano. Não há na
carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era
fervor espiritual.
Viver com Deus não é brincadeira, não existe meio termo, ou é quente ou é frio. O
morno Deus ira vomitar.
Seja quente!
Deus lhe abençoe
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