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Leia: João 10:9 - Mateus 6:6   

Introdução: Ao longo deste mês temos declarado que há uma porta aberta. 
(Ap.3:8) 
Já falamos que essa porta é Cristo. E que, essa porta nos dá acesso ao trono da graça 
de Deus onde recebemos misericórdia.  
Também já falamos que essa porta que é cristo, é estreita e que não são todos que 
escolhem passar por ela.  
Aprendemos também que essa porta se abre pela fé. Quando agimos com fé na 
direção da porta ela se abre. 
O que acontece com a nossa vida, quando passamos por essa porta. 

Pergunta: Você acredita que já passou pela porta? 
1º Quando passamos pela “porta” Somos Salvos! Mas o que significa 
ser salvo? 
a) Ser salvo é ser perdoado – 1Jo.1:8-9 – Todo pecador arrependido 
experimenta o perdão de Deus. 
b) Ser salvo é ser redimido – 1 Pedro 1:18 – Colossenses 1:13-14 – todos 
os salvos saem do governo das trevas. 
c) Ser salvo é ser justificado – Rm.5:1 – Todo salvo vive em paz com Deus. 
 

2º Quando passamos pela “porta” entramos no Reino de Deus e 
saímos do mundo dos homens.  “Entrará e sairá” 
 
DIFERENÇAS ENTRE O REINO DE DEUS E O REINO DOS HOMENS: 

• No reino dos homens o que tem mais valor é o dinheiro. 

• No Reino de Deus o que tem mais valor é o caráter. 

• No reino dos homens as coisas materiais falam mais alto. 

• No Reino de Deus quem fala mais alto é fé. 

• No reino dos homens se olha o exterior (as aparências). 

• No Reino de Deus se olha o que está no interior (o coração). 

• No reino dos homens perdoar é para os fracos. 

• No Reino de Deus os fortes são os que perdoam. 
Leia: Galatas 5:24-25 
Pergunta: você está em qual reino? 
 
3º Quando passamos pela porta. Encontramos provisão.  
A parte final dos dois versículos que lemos nos garantem dois níveis de 
provisão. 

• Provisão para necessidades - “e encontrará pastagem” – Esta declaração 

de Jesus está no contexto das necessidades de uma ovelha. Os pastores 
de ovelhas guiam seus rebanhos por montanhas e vales para lhes dar 
pastagem. Jesus faz o mesmo conosco ele nos conduz por montanhas e 
vales com o propósito de nos dar o fim que desejamos. 

• Provisão para expectativas - e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 
plenamente. – A provisão para expectativas diz respeito ao que desejamos 

receber de Deus como Pai. Por isso Jesus nos ensina a orar ao Pai como 
filhos. Sabendo que o Pai nos suprirá plenamente. 

 
Conclusão:  

Quando entramos pela “Porta Aberta” fechamos todas as outras portas. Você já fechou? 

 

 

 

Quebra-gelo: O que na sua 

vida, você deve dar mais 

atenção e não está dando? 

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 

10 a 12 Setembro 

FESTA NO JORDÃO 

 

 

  

Feche a  

Porta 
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