PORTAS ABERTAS E PORTAS FECHADAS
TEXTO: João 10:9
9
Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará
pastagem.
INTRODUÇÃO:
• As portas são muitas vezes uma das coisas que nós não fazemos tanto caso, não
pensamos sobre o papel importante que desempenham na nossa vida diária.
• As portas têm uma tripla finalidade, (1) Acesso, (2) obstrução, e (3) Proteção.
• Há quatro portas que nos é apresentado nas Escrituras, e como podemos ver estas
portas terá um profundo impacto em nossas vidas.
• Destas portas, a primeira que vamos olhar está aberta...
1. Uma porta aberta que nenhum homem pode fechar. João 10:9
• Esta porta é "Cristo", e ela está sempre aberta
• A instrução aqui é se "alguém", vem a Jesus
• A salvação que Ele oferece através de si mesmo é completa
• Esta descrição metafórica de Jesus nos dá uma visão de sua missão primária
• Ele vem para dar "vida" para aquele que crê. João 3:16
• O “mundo", tudo incluído, todas as pessoas, todos os que são criados à imagem de
Deus!
• Esta porta que é "Cristo" é a única porta. João 14:6
• Esta porta não é uma porta de segurança, é a única maneira de entrar
• Esta imagem de Jesus contribui para um dos aspectos mais controversos do
evangelho de João, assim como toda a escritura... as afirmações exclusivas de
Jesus
• É moda hoje dizer que há muitos caminhos para chegar a Deus
• Nosso "tolerante" mundo “politicamente" correto quer acreditar que isso seja
verdade
• Sugerir o contrário poderá rotulá-lo de "fanático intolerante"
• No entanto, Jesus não diz ser uma "nova maneira", ou um "caminho melhor", mas o
"ÚNICO".
• Esta porta que é "Cristo" é uma porta estreita. Mateus 7:13.
• Viver para Cristo nem sempre é fácil, temos que ter prioridades corretas
• Não se pode entrar através de Cristo e continuar a viver como o mundo
• Viver como o mundo, tem muitos resultados... Destruição... Eterna separação
• Não é uma tarefa fácil, Lucas nos diz para "esforçar", como se nós estivéssemos
correndo para o prêmio. Lucas 13:24
2. Uma porta aberta que qualquer homem pode fechar. Apocalipse 3:8
• Esta porta é a porta da oportunidade, uma porta para o serviço
• Esta passagem é parte de uma carta que Jesus escreve à igreja em Filadélfia
• Porque eles permaneceram na palavra de Deus, apesar de sua fraqueza (pequeno
número) Deus lhes deu uma porta aberta para o serviço que ninguém pode fechar

• O que estas oportunidades especificamente foram; não sabemos, mas podemos
sempre esperar que as funções fielmente pré-formados levará a maiores
oportunidades
• Cristo havia aberto uma porta para o ministério que os habitantes de Filadélfia não
poderiam fechar
• Este é o mesmo tipo de porta que foi aberta para Paulo. I Coríntios 16:8-9
• Deus abriu uma porta que Nero não podia fechar, não importa o quanto ele tentou!
• Somos todos chamados a uma vida de serviço, para aproveitar as oportunidades, as
nomeações divinas que Deus dá a cada um de nós
• Isto tem a sua raiz em duas áreas, embora diferentes em valor nominal, estão
inexoravelmente conectados entre si, sendo o “grande mandamento", e a "Grande
Comissão" Mateus 28:18-20
• Amar a Deus e amar outros = serviço - Levando Cristo para as nações = serviço
• Isso se refere a ambos, tanto espirituais como as necessidades físicas da vida
• Esta porta que Deus abre, não pode ser fechada por quaisquer forças externas, mas
é uma porta que o homem pode fechar
• É uma porta que pode fechar com a nossa própria preguiça ou a recusa de fazer o
que temos sido chamados a fazer
• Deus não vai usar vasos indispostos, e por nossas ações ou a falta dele, podemos
efetivamente fechar uma porta aberta (devemos tomar muito cuidado para não fazer
isso)
• Existem algumas palavras duras para este tipo de ação apresentado pelo Pregador
em Provérbios 6:6-9.
• Olhando para a nossa próxima porta, vemos que ela está fechada...
3. Uma porta fechada que nenhum homem pode abrir. Mateus 25:10
• Trata-se especificamente sobre a porta do céu
• Esta porta é aberta somente para aqueles que estão "prontos"
• Nas culturas orientais é costume em eventos sociais fechar e trancar as portas
depois de todos os convidados chegarem.
• Depois que a porta foi fechada e bloqueada é proibida a entrada para qualquer
pessoa
• Toda a sabedoria e perspicácia do mundo nunca podem esquadrinhar esta porta
aberta
• É muito tarde para se preparar para a vinda de Cristo depois que ele já voltou
• Esta é uma terrível advertência contra o adiamento da aceitação de Cristo como
Salvador
• Se negligenciarmos a esta tão grande salvação, podemos ser "bloqueados"
• Isto pode ser verdade para aqueles que nunca conheceram Jesus ou para aqueles
que o conheciam, mas o abandonou para ir após a insensatez do homem, que é o
caso no presente contexto
• Temos uma lista de pessoas que a porta do céu não será aberta. I Coríntios 6:9
• Esta lista não é em absoluto exaustiva, simplesmente se pode afirmar dos que vivem
na injustiça. Mesmo se o homem é enganado por seu pecado, ele ainda é culpado
• O pecado habitual sem arrependimento levará um cristão a perder sua salvação, o
que não faz referência a “ocasionais lapsos”. Refere-se à ação voluntária
Chegamos agora à nossa quarta e última porta, fechada...

4. Uma porta fechada que qualquer homem pode abrir. Apocalipse 3:20
• Esta porta é o "coração" do homem
• Esta passagem é dirigida à igreja em Laodicéia
• Aqui, Jesus inverte a ordem que vemos no Evangelho de Mateus. Mateus 7:7
• Em vez de nós batermos à porta, é Jesus que está em busca de uma entrada
• Aqui a verdade da "agência moral livre", ou o que chamamos de "livre arbítrio" está
claramente demonstrado - nós podemos aceitar ou rejeitar as propostas divinas
• O apelo de Jesus a esta igreja é para eles
• O apelo de Jesus a esta igreja é para que eles o servissem e dessem a Ele o lugar
que ele merece e quer estar.
• Esta Igreja é chamada de "morna", não sendo nem quente nem fria, os dois extremos
são positivos, mas o meio é inútil
• É um chamado para sair de cima do muro! Quantos de nós precisamos atender a
esse apelo?
• Pelo contexto dessa passagem, ela é escrita para os cristãos, Jesus dizendo: "voltem
para mim"
• Para os não-cristãos ele está dizendo: "venham a mim", pela primeira vez
• Ele veio para cumprir sua missão de buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10
Conclusão:
• Dando uma olhada no que é provavelmente uma das figuras mais conhecidas de
Jesus já pintadas, "Jesus at the Door", de Holman Hunt. Você vai perceber que a
porta da imagem não tem nenhuma maçaneta ou fechadura. Quando questionado
sobre isso, o artista respondeu que a maçaneta está no interior, nós é que temos de
abrir a porta de nossas vidas para Cristo. Entre na porta que é Cristo, passe pela
porta que é o servir, e entre pela porta para o céu, que conduz a vida eterna!
• Quando se trata da porta ou nossas vidas de que lado você está?
• Você já abriu para deixar Cristo entrar?
• Se não, por que não hoje?

