
 

ABRA A PORTA E O CORAÇÃO 

 

“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 

entrarei e cearei com ele, e ele comigo.” Apocalipse 3.20 

 

 Fico sempre muito impressionada com o texto acima, especialmente 

conhecendo algumas informações acerca dele: 

1. Jesus falou essas palavras a uma igreja! Sim, é uma palavra destinada à igreja 

de Laodicéia que, ao ser submetida ao julgamento divino foi considerada 

morna. Suas ações não correspondiam nem com as práticas dos perdidos e 

nem com as dos santos, e por isso Cristo diz: “Eu corrijo e castigo todos os 

que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam.” (Ap 3.19). 

Jesus deixa claro que não suporta essa mornidão, e que oferece uma nova 

oportunidade aos que realmente desejarem mudar, o que nos leva ao próximo 

ítem: 

2. Há esperança para o morno, basta relacionar-se de maneira íntima e pessoal 

com Cristo, que está à disposição, batendo à porta dos corações, como Ele 

mesmo explicou: “Escutem! Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a 

minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e nós jantaremos 

juntos.“Aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de se sentarem ao 

lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado 

ao lado do trono do meu Pai.  “Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, 

então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas.” (Ap 3.20-22) 

 Agora analise bem o momento em que estamos vivendo. A maioria de nós 

está em quarentena e os que não podem ficar em casa estão buscando todo tipo 

de proteção para que não sejam contaminados com o Covid-19. Este é um tempo 

de apreensão, em que nossa fé será testada de muitas maneiras e se não 

estreitarmos intencionalmente nossa vida devocional, podemos acabar 

amornando ou até esfriando.  

Não acreditamos que esta seja a vontade de Deus pra sua igreja, por isso 

estamos atuando intencionalmente como ministério e igreja para que você não se 

aliene do mover que Deus está realizando no Brasil, mesmo em meio a uma 

pandemia. Os sinais são evidentes e estamos trabalhando para ajudá-lo a 

fortalecer-se espiritualmente enquanto não estivermos juntos fisicamente. Não 

fique de fora desse mover! 



 

 Abra seu coração, mente, aplicativos e mídias sociais para alimentar seu 

Espírito e, ainda mais profundamente, desenvolva uma vida devocional, uma 

intimidade como nunca experimentada antes. A maioria de nós terá tempo de 

sobra pra isso. 

Abra-se por completo. Jesus está aí batendo à sua porta e quer jantar com 

você e sua família. Você vai deixá-lo esperando? 

Boa semana, pessoal! 

Min. Tallita Todeschini 

 


