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Leia: Apocalipse 3:8 Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus 
uma porta aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca força, 
guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 
COMPARTILHANDO A PALAVRA: O texto que lemos da palavra de Deus, 

nos faz uma afirmação poderosa. A afirmação é: “Deus colocou uma 
porta aberta diante da Igreja e NINGÉM PODE FECHAR!” Faça essa 
declaração 3x para os membros de seu Pequeno Grupo (GCEU): 
Deus colocou uma porta aberta diante de você, e ninguém pode 
fechar!  
Pergunta: Você consegue ver essa porta?  
João 3:3 Jesus respondeu-lhe, declarando: “Em verdade, em verdade te 

asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus”. 
 

Mas, como a declaração de que há uma “porta aberta”, se aplica em 
nossa vida? 
Já aprendemos que “a porta” é cristo – João 10:9 Eu Sou a porta. 

Qualquer pessoa que entrar por mim, será salva. Entrará e sairá; e 

encontrará pastagem. 
Sendo assim, ninguém pode fechar essa porta, por que foi o próprio Deus 
que a abriu. E ela dá acesso:  
1. A Deus – João 14:6  Assegurou-lhes Jesus: “Eu Sou o Caminho, a 

Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome 
que possamos usar para nos achegarmos a Deus. At.4:12 diz que 
debaixo do céu não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos. 
 

2. A Graça de Deus – Hb.4:15 Pois não temos um sumo sacerdote que não seja 

capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o Sacerdote Supremo que, 
à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum.  
Deus conhece nossas fraquezas, tentações e tribulações. Mas, isso não 
significa que ele concorda que façamos dessas fraquezas, tentações e 
tribulações, motivo para pecar. O texto não diz que por Deus saber ele 
concorda. Mas sim que ele PROVIDENCIA escape para nós. LEIA: 
1Co.10:13 
Pergunta Você já percebeu a misericórdia de Deus na sua vida? 
 
3.    A Misericórdia de Deus – Hb.4:16 Portanto, acheguemo-nos com toda a 

confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o 

poder que nos socorre no momento da necessidade. A palavra misericórdia 
significa que Deus não nos trata segundo as nossas imperfeições 
(SL.103:10-11)  

 
Conclusão: A porta não pode ser fechada por ninguém então não perca 
tempo passe pela porta venha ter vida abundante em Deus! 
Hb.10:22 Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com 

absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de 
uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. 23Sem duvidar, mantenhamos 
inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a Promessa é fiel; 

 

 

 

 

Quebra-gelo: Você já perdeu 

a chave de casa? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

 

Vem aí: FESTA NO 

JORDÃO! 

10 a 12 Setembro 

 

  

A Porta que 

Ninguém fecha 
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