
CASA DE PAZ

TEMA: A ABERTURA

Texto Bíblico: Apocalipse 3:20

Objetivo: As crianças entenderão que temos que escolher abrir a porta do nosso coração
para Jesus.

MENSAGEM: Existe uma porta, diante dela, o Senhor Jesus diz, no Apocalipse: “Eis que estou à
porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e
ele, comigo” (Ap 3.20). 

Essa porta é a mais complicada de todas as portas que há no mundo. Na maioria das
pessoas, na Terra, ela quase sempre está fechada para Jesus. No texto citado, Jesus se dirigia à
igreja de Laodiceia, a igreja morna, que tinha a fachada de rica, próspera, mas, para Deus, não
passava de “miserável, pobre, cega e nua”. 

Mas a porta dela estava fechada para Jesus. O Senhor, o bondoso nazareno, o Salvador, o
Cristo  que  morreu na  Cruz  do Calvário,  estava  do lado de fora,  batendo,  batendo.  Sem ser
atendido. 

Certa história, em forma de crônica, conta que um famoso pintor, convidou as autoridades
e o povo em geral para assistir a exposição de seu mais famoso quadro. A peça artística estava
coberta com um pano de veludo. As pessoas aguardavam ansiosas o descerramento da cobertura
para poderem apreciar a tão falada obra de arte. O pintor, saudado com palmas, puxou o pano e
apareceu o belo quadro que representava Jesus diante de uma porta batendo, desejando falar
com alguém que estava na casa. O quadro era espetacular. A imagem de Jesus parecia estar
viva. Todos aplaudiram vivamente a obra do artista. 

Mas, de repente, um observador, curioso, levantou a voz e disse que estava faltando algo,
no quadro. Precisamente, na porta da casa que compunha a pintura. O pintor indagou o que seria,
e o expectador disse que faltava uma fechadura na porta. Como se poderia abrir se a porta não
tinha a  fechadura? Então,  o  pintor,  com calma,  explicou para todos.  “Acontece que,  no meu
quadro, essa porta representa o coração do homem. Só tem a chave e só pode ser aberto por
dentro”. 

Deus tem o poder de abrir qualquer porta! Na porta do coração Jesus bate e espera, pois é
muito gentil. Ele poderia fazer uso de sua onipotência e arrombar qualquer porta do mais duro
coração humano. 

Mas, não! Ele não o faz. Ele bate e espera. Bate e espera. Muitas vezes esperando ouvir,
de dentro, a voz da pessoa disposta a abrir-lhe a porta. 

Jesus sabe que a porta do coração tem dois tipos: 

I - As que abrem: (Marcos 1. 14-20)
Jesus chama os primeiros discípulos, Pedro atende na hora o chamado e segue o Mestre.

II- As que não abrem. (Marcos 10:17-22)
Nesta história vemos um moço que queria conhecer Jesus, mas não quis abrir o coração,

pois seu coração estava em suas riquezas.

EDIFICAÇÃO: 
É maravilhoso abrir a porta para Jesus entrar no nosso coração e ser o dono de nossa vida. É
maravilhoso quando formos morar com Ele no céu. 
Quem não abre a porta, permitindo Jesus entrar não terá esta linda vida na eternidade. 

- E você, já abriu a porta do seu coração?


