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Leia: Apocalipse 3:7,8 

Introdução: O ato de abrir uma porta é uma das mais sugestivas figuras simbólicas 
de linguagem humana. Porta aberta pode dar o sentido de:  Horizontes mais vastos, 
visões mais amplas, maiores possibilidades, livramentos, Uma nova vida. 
Certamente existe uma interpretação escatológica para a porta do texto que lemos. 
E não quero aqui explicar as razões da existência da mesma. Mas uma coisa posso 
afirmar:  
Há uma porta aberta para todos nós hoje! 
1º Essa Porta Foi Aberta Por Deus. 

“(v.8). eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar”  

Essa porta está diante de nós, e ninguém poderá fechá-la. Mas uma vez fechada, 

ninguém poderá abrir – e o castigo será inevitável. Hebreus 3:7,8 - Portanto, como 

diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz, Não endureçais os vossos 

corações,Como na provocação, no dia da tentação no deserto. 

2º Essa Porta significa Libertação - A Escritura Sagrada diz: (Jo 8.32).“e 

conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” É uma porta que quando 

passamos por ela, saímos da escuridão das impossibilidades. Para conhecer os 

impossíveis, possíveis para Deus. 

Lucas 1:37 Porque para Deus nada é impossível. 

3º Essa Porta Significa provisão Leia: Mateus 7:9-11 

Muitas vezes, pedimos o que não precisamos. Ou julgamos, que Deus não deseja 

nos dar o que pedimos. Nessas horas Deus vem e nos conduz para uma nova visão 

como fez com Abrão. Leia: Gênesis 15:4-6 

4º Essa Porta possui característica singulares –  

A porta esta diante de nó. Mas é estreita. 

Mateus 7:13,14 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 

caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; E porque 

estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a 

encontrem. 

O que é a porta estreita? 

Mateus 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, 

mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

 

Conclusão - Mas então o que significa essa porta?   

“Disse Jesus: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo; 

poderá entrar e sair e encontrará pastagem.” (Jo 10,9) 

Jesus é a porta. Não um muro, um limite, uma cerca, mas uma porta por onde entram frescor e vida; porta pela qual 
podemos passar e encontrar pastagem; e entrar e sair na mais plena liberdade de movimento. Diante dos limites que 
a vida impõe, diante dos cerceamentos próprios da natureza humana, que alegria saber que existe uma porta por onde 
passam luz e frescor, arejando nossa existência afadigada! VOCÊ JÁ PASSOU POR ESSA PORTA? 

 

 

 

Quebra-gelo: Você já perdeu 

uma boa oportunidade? 

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 

 

Santa Ceia & Batismo 

Culto das 17hs e 19 hs 

 

  

Há uma porta 

aberta 
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