
A Porta que Deus abre 
 

“O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis 

que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar.” 

(Ap. 3:7b e 8a) 

Quebra gelo (5min) 

Amor e cuidado 

Oremos por missões e pelos missionários; 

Oremos pelas bênçãos da saúde sobre a família pastoral; 

Pelos pedidos de oração de cada irmão do PGM. 

Momento de louvor e adoração (5min) 

Para ler e refletir (15min) 

Lembrando-me que em 2006, quando o boeing da Gol caiu na Serra do Cachimbo, a fazenda 

“Jarinã” serviu de Base Militar para que pudéssemos realizar as buscas dos corpos no local do 

sinistro. A referida fazenda foi fundamental para o cumprimento da missão.  

A meditação no cap. 3 de Apocalipse, sobre a igreja de Filadélfia, me trouxe a memória o 

acidente citado acima. Pode-se perceber claramente que a porta que o Senhor nos abriu em 

Águas Claras, tem sido nossa “Base” para que possamos cumprir a missão de ganhar Águas 

Claras para Cristo. Ainda é possível recordar perfeitamente do episódio de como os donos da 

fazenda “abriram suas portas” e nos deram todo o apoio logístico até o último dia. Da fazenda 

para o local onde caiu o avião eram 15min de helicóptero. Como havia detalhes naquela missão 

que ficou identificada como “a missão de todos os tempos!” 

O Dono de Águas Claras nos abriu uma porta que nos permite cumprir nossas missões fora da 

“Base”(Igreja/Templo). Temos todo o apoio logístico para isto, e teremos até o último dia. Esta 

porta permanecerá aberta porque ninguém pode fechar, nem mesmo o nosso voraz inimigo 

(Mt. 16:18), ainda que tenhamos pouca força (Ap 3:8b). A cada encontro na “Base” nos 

equipamos para sermos fortalecidos pelo SENHOR e pelo seu forte poder (Ef. 6:11-18) para 

buscarmos aqueles que estão precisando de socorro, sem força alguma. Os condomínios sãos 

os locais de sinistros. As portas estão se abrindo e devemos estar bem atentos ao que o Espírito 

está nos dizendo e mostrando para fazer. 

EU CONHEÇO – isto foi o que Jesus disse a todas as Igrejas, ou seja, Ele sabe de tudo. Sabe que 

não dispomos de muitos recursos. Sabe se estamos entrando pelas portas que Ele tem aberto 

ou se estamos vivendo como se não houvesse porta alguma. 

Compartilhamento da palavra de Deus em nós (25min) 

 Com base na reflexão acima, você entende que toda a estrutura da PIBAC (Base) precisa ser 

zelada através da nossa fidelidade ao nosso General (Cristo)? 

 Compartilhe: como você pode melhor se organizar (mesmo tendo pouca força) para investir 

cuidando desta porta (Base) que Deus abriu em Águas Claras? 

 Liste as atividades que o seu PGM pode realizar para ajudar o necessitado e para apoiar Missões 

Mundiais. 

 www.pibaguasclaras.org.br   

 Águas Claras, de 18 a 20 de abril de 2018  
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