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Eis que Estou à Porta 
 

Apocalipse 3:20 

 
Introdução: o capítulo 3 de Apocalipse registra a mensagem enviada por Jesus à Igreja em 
Laodicéia. O conteúdo dessa mensagem é bem forte, pois, na sua maior parte, a Igreja de 
Laodicéia está sendo repreendida pelo Senhor. Porém, o versículo 20 mostra que o objetivo de 
Jesus era despertar a Igreja a fim de tirá-la daquele estado de apostasia. O Senhor diz que 
estava batendo à porta, e se alguém ouvisse e abrisse a porta, Ele entraria para cear com 
aquela pessoa.  

 
Ainda que esta carta tenha sido escrita com o objetivo de resgatar uma Igreja envolvida com o 
pecado, encontramos nesse verso 20 quatro verbos que revelam o processo de Deus na vida 
dos seus filhos quando Ele tem um projeto novo para nós. Num certo sentido, podemos dizer 
que Deus “nos provoca”, nos chama a atenção para uma realidade na qual Ele quer nos inserir.  

 
A Igreja de Laodicéia tinha uma visão equivocada a respeito de si mesma. Ela se via rica e 
abastada, mas Jesus disse que ela era infeliz, miserável e pobre, além de estar nua. Muitas 
vezes, podemos achar que tudo está bem em nossa vida e não consideramos novas 
possibilidades. Porém, quando Deus tem algo a fazer em nós, Ele inicia um processo para nos 
levar ao seu objetivo. 

 
Vejamos, então, como é esse processo: 

 
1. Bater – o processo inicia-se no bater. Jesus disse que estava batendo à porta, esperando uma 

resposta, esperando que alguém o atendesse. Bater na porta é despertar, é chamar a atenção 
para que um diálogo seja estabelecido. Laodicéia entrou por uma rota equivocada e Jesus foi 
atrás dela chamando-lhe a atenção. Ele tinha um novo caminho para Laodicéia, uma nova 
proposta de vida para ela, porém ela precisava ser despertada. 

 
Muitas vezes, “o bater à porta” começa com um desejo gerado por Deus em nós. De repente 
começamos a ver uma possibilidade diferente, e percebemos que algo novo está vindo da 
parte de Deus. Em outras situações, “o bater a porta” surge de uma situação que nos 
incomoda, que tira a nossa tranquilidade. Invariavelmente, queremos que tudo flua 
tranquilamente em nossa vida. Queremos estabilidade e por isso buscamos uma zona de 
conforto que nos faça sentir seguros e protegidos.  

 
Entretanto, quando Deus tem um novo rumo para nós, quando Ele tem um sonho que ainda 
não sonhamos, para nos chamar a atenção e nos despertar, Ele permite que enfrentemos 
situações desagradáveis. Situações que ninguém planeja para si mesmo, mas que se tornarão o 
estopim que deflagra um novo tempo em nossa vida. Foi exatamente assim que Deus fez com 
Jó, quando Ele quis realizar coisas novas na sua vida e levá-lo a um novo nível de revelação e 
conquista (Jó 42:1-5).    

 
2. Ouvir – em segundo lugar vem o ouvir. Jesus disse que Ele estava batendo, isto é, a sua parte 

Ele estava fazendo. Porém, precisamos ouvir as suas batidas à porta do nosso coração. O 
“ouvir” é a nossa resposta, é o tempo em que alcançamos o entendimento da vontade de 
Deus. É muito mais do que ser incomodado por uma situação; é a compreensão de que tudo o 
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que está acontecendo faz parte de um chamado de Deus. Quando ouvimos, não podemos 
dissimular, fingindo que não é conosco. Se compreendermos que é Jesus quem está batendo à 
porta, o melhor que fazemos é atendê-lo. 

 
3. Abrir – em terceiro lugar vem o abrir. Abrir a porta é permitir que a vontade de Deus se 

cumpra em nós. Abrir a porta é dizer sim para Jesus; é convidá-lo a entrar e tomar conta da 
nossa vida; é dizer amém para o projeto que Ele quer realizar em nós. Não se esqueça que 
Deus é ético, Ele não é intrometido, Ele não atropela. Ele é um Deus de planos, propósitos e 
projetos, porém, antes de tudo, Ele faz uma proposta para o homem e fica esperando que a 
sensibilidade do coração leve o homem a dizer sim. Então, ao abrirmos as portas da nossa vida 
para Deus iniciamos a caminhada em direção à execução do projeto revelado por Ele. 

 
4. Cear – em quarto lugar, Jesus diz que, diante de portas abertas, Ele entra para cear. Cear com 

Ele é desfrutar da execução do projeto. É provar de uma nova realidade espiritual. É ver a 
realização divina em nós. Ele tem um banquete para cada um de nós, por isso Ele bate à porta. 
O que Jesus tem para nós vai além do que podemos imaginar. Ele é o Deus da bênção!  

 
Paulo diz em 1 Coríntios 2:9 que “nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam”. 
Portanto, se você tem ouvido as batidas do Senhor à porta do seu coração, abra as portas e 
deixe Jesus entrar. Ele quer cear com você e iniciar um tempo novo na sua vida. 

 

 

 


