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Os perigos de uma igreja sem doutrina 

João, o apóstolo, escrevendo às sete igrejas da Ásia, faz referência à 
igreja de Tiatira em Apocalipse 2.18-29, como a igreja que tolerava uma falsa 
profetiza, por nome Jezabel, que seduzia os servos do Senhor à imoralidade e à 
idolatria, como vemos a seguir no texto.  

18 Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus, 
cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze 
reluzente. 19 Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a 
sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no 
princípio. 20 No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela 
mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à 
imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. 21 Dei-lhe 
tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer 
se arrepender.  

Tiatira era uma cidade da Ásia Menor conhecida por suas guildas 
comerciais. Guildas eram associações comerciais que existiam na cidade, 
responsáveis pelo controle, vendas, regulamentações e técnicas de produção. 
Tiatira era, portanto, um grande centro de produção têxtil. 

Para fazer parte destes centros comerciais as pessoas mantinham 
relações de solidariedade e auxilio mútuo. Por conta da religião, muitos eram 
empregados pelos comerciantes, em virtude destas relações de afinidade. 

Neste contexto estava a igreja de Tiatira que tolerava uma mulher 
chamada Jezabel que ensinava falsas doutrinas contaminando a igreja do 
Senhor. Nos ensinos de Jezabel estava o incentivo à prática das festas pagãs 
promovidas por estas associações comerciais. Nenhum problema haveria para 
os crentes desta igreja, segundo ela, que quisessem participar destas festas 
imorais e idólatras, correndo o risco de perderem seus empregos e benefícios, 
caso não participassem. 

Esta falsa doutrina estava sendo disseminada na igreja contaminando a 
pureza e bem estar espiritual de seus membros. Jezabel ensinava não haver 
nenhum problema para os crentes participarem destes grêmios comerciais 
comendo carne sacrificada aos ídolos e participando dos atos imorais nos 
banquetes servidos por eles. Baseados neste texto podemos refletir sobre a 
seguinte pergunta: 

Qual o perigo desta permissividade doutrinária na igreja? 

1) Uma falsa doutrina pode contaminar toda pureza da igreja. 
2) Uma falsa doutrina pode tornar frágil a vida espiritual de seus 

membros. 
3) Uma falsa doutrina expõe os membros a práticas indevidas, não 

condizentes com a Palavra de Deus. 



 
4) Uma falsa doutrina coloca em risco a vida de santidade de seus 

membros. 
5) Uma falsa doutrina abre portas para Satanás se mover no contexto 

eclesiástico. 
6) Uma falsa doutrina torna a igreja refém de líderes inescrupulosos e 

equivocados sobre o que vem a ser a verdadeira igreja do Senhor. 
7) Uma falsa doutrina faz a igreja crer na mentira e tolerar o pecado. 
8) Uma falsa doutrina pode nos levar a entender que as riquezas e as 

associações ilícitas e imorais são mais importantes que a fé e a 
obediência ao Senhor. 

9) Uma falsa doutrina pode tornar mundana a igreja de Cristo. 
10)  Uma falsa doutrina pode bloquear a ação de Deus na igreja. 
11)  Uma falsa doutrina pode cegar seus lideres e manipular seus 

membros. 
12)  Uma falsa doutrina pode tornar a igreja terrivelmente materializada, 

descartando sua natureza espiritual de santidade e afastamento do 
mundo. 

Que o Senhor nos ajude a manter a pureza doutrinária e a fidelidade às 
Sagradas Escrituras, ainda que nos leve a perdas de privilégios e a uma vida 
mais regalada. O que importa para uma igreja perseverante é sua fidelidade ao 
Senhor e não a riqueza que tem, com seus privilégios e conchavos indevidos. 

 

 

 


