
 
 

 

 

 

 

“Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso, e 
arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvia a Minha voz, e 
abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e Ele comigo” 
Apocalipse 3.19-20 Thompson (Contemporânea) 
  
Revelação de Jesus Cristo (Abra a porta do seu 
coração) 
 
Toda pessoa que bate à porta de sua casa você atende? Seria cômico se não 
fosse trágico o fato de que mentimos com uma facilidade incrível e com 
coisas tão simples (mas não insignificantes). Por outro lado creio que não é 
fácil nos visualizarmos como sendo aquele quem bate à porta. Seguramente 
seria frustrante ver que alguém não quis me atender. Será que isso já 
aconteceu comigo ou com você?  
 
Estamos agora na carta à Igreja de Laodicéia, a sétima e última carta de 
Cristo às igrejas da Ásia! Laodicéia naqueles tempos era a cidade mais rica 
da região, possuía estabelecimentos bancários, escolas de medicina e até 
industrias têxteis. Todo o povo daquela cidade se gabava de suas condições 
econômico-financeiras, era um povo orgulhoso e a igreja também estava 
contaminada com essa vaidade. 
 
Jesus repreendeu severamente aquela comunidade e frisou que aquele povo 
não era quente e nem frio, era morno. No nosso país essa expressão é 
conhecemos como “aquele que fica em cima do muro”!  
 
Também há quem entenda que Jesus fazia uma alusão às águas termais e 
medicinais de Hierápolis, que eram águas quentes e saudáveis. Pelo que 
entendi foi uma contraposição dessa condição de Hierápolis! Jesus talvez 
quisesse indicar que aquela igreja em Laodicéia não fornecia cura para os 
espiritualmente doentes, nem refrigério para os espiritualmente cansados! 
Percebe o que significa “estar em cima do muro”? 
 



 
 

Freqüentemente vemos o texto sobre Jesus à porta como um chamado à 
conversão! Mas neste estudo quero convidá-lo a observar alguns detalhes e 
notar que Jesus falava com um povo arrogante, cheio de si, que se achavam 
os super-espirituais! Você por acaso se identifica de alguma forma com 
aquele povo? 
 
Apesar de toda a crítica, e nenhum elogio, Jesus expressa Seu amor 
dizendo que teria comunhão com eles se a porta do coração fosse aberta! 
Jesus aqui fala de verdadeiro relacionamento, e não de ilusão, mas de 
experiências genuínas, de vida abundante! Será que o Senhor não continua 
batendo à porta do seu coração sem ainda ter parte na sua vida? Abra a 
porta! Esse gesto mudará completamente a sua vida. Pense nisto. 
 
Fonte: Hagton 
www.umbet.org.br 
4062.6550 (Mensagem por Telefone – Acesse o site e veja o telefone para 
sua cidade) 
 


