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Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua 
destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro: Conheço as 
tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus; e 
puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste 
mentirosos. E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo meu nome, e não te 
cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, 
pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, 
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 
Tens, porém, isto: que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-
ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 

 
Vs. 1-7. Éfeso, uma vez um cenário importante do ministério de Paulo, 

tornou-se o lar de João, e ali a tradição localiza o seu sepulcro. Ele manda uma nota 
de recomendação dizendo-lhes que eles julgaram aqueles que diziam serem 
apóstolos e não eram, e achou-os mentirosos. Essa era evidentemente a mesma 
classe de judaizantes que se opuseram a Paulo, e se sim, isso é evidência da data 
mais remota do livro.3 Eles tiveram essa dificuldade e venceram, para louvor deles; 
mas “deixaste o teu primeiro amor”. Eles eram, em certa medida, apóstatas. Esse 
era o pecado deles. Esse é o pecado dessa era também; e Eféso tem sua 
similaridade com a nossa época assim como Laodicéia. E se eles eram apóstatas, 
não suportariam o julgamento que viria sobre eles; dessa forma, é dito: “Arrepende-
te… quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal”. 
Observe que aqui é uma vinda que não é a segunda vinda técnica; e todo 
julgamento é uma vinda. 

O castiçal foi removido e a igreja de Éfeso pereceu. Não tenho registro de 
quão breve isso aconteceu, mas sabemos que por séculos aquela cidade uma vez 
orgulhosa permaneceu uma ruína. A apostasia se provará fatal para qualquer igreja. 

Éfeso fala conosco. Uma igreja não pode cometer suicídio e ainda viver. 
Ademais, há inúmeras agências à porta da igreja prontas para destruí-la quando ela 
escorrega da proteção do Deus que a sustenta. 

 
Fonte: The Message From Patmos: A Postmillennial 
Commentary on the Book of Revelation, p. 34-35. 

                                                
1 O autor é pai do famoso teólogo e filósofo Gordon H. Clark. (N. do T.) 
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