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ESCOLHA 
POR QUAIS

PORTAS 

ENTRARÁ

O QUE
FAZER?
Série:



Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: “Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, 
aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, 
e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante 
de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca 
força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.”
 (Apocalipse 3:7-8 NAA)

O QUE PRECISO SABER SOBRE AS PORTAS EM MINHA VIDA?

1- Cada porta é uma decisão e meu futuro está sendo formado pelas portas que entro 
( Dt 30.15 )

2- Uma porta pode ser...
- Uma oportunidade de Deus (1 Coríntios 16.9 NAA)
- Uma distração de outros (Neemias 6.3 NAA)
- Uma armadilha de Satanás (Mateus 16.23 NVI)
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3- Uma porta verdadeiramente de Deus, não vai contradizer o que Ele já disse em sua Palavra 

(Mateus 24.35 NVI)

4- Às vezes, Deus fecha uma porta para minha proteção 
(Gênesis 7.16)

5- Deus abrirá portas para mim, se eu abrir portas para outros 
(Provérbios 11.25 NVI)

6- Às vezes, Deus abre uma porta para me dar um vislumbre do meu futuro muito 
antes de eu estar preparado para passar por ele Por quê? Para me inspirar a crescer
 (Habacuque 2.3 NBV-P)



E AGORA, O QUE PRECISO FAZER?

1- BUSQUE TER O DISCERNIMENTO PARA SABER QUAIS PORTAS ENTRAR
“O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham 
sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o 
melhor... ” (Filipenses 1.9-10 NTLH)

2- TENHA CORAGEM PARA ATRAVESSAR AS PORTAS CERTAS
E continuou: “Seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem 
desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o 
abandonará durante toda a construção do templo do Senhor.” 
(1Crônicas 28.20 NVT)

3- CONFIE NO PROCESSO DE DEUS
“A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena 
claridade do dia.” (Provérbios 4.18)

O SENHOR diz: “Eu vou guiá-lo ao longo do melhor caminho para a sua vida. Eu 
vou aconselhá-lo e cuidar de você.” (Salmo 32.8)

Jesus: “Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo” (João 10.9 NVI)

 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 
2. Você já se deparou com uma porta que não conseguia abrir? Como foi a experiência? 

1.Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2.O que podem ser as portas em nossa vida? 
3.Como saber qual porta é a melhor para entrar? 
4.Por que existem portas que não consigo abrir?

1.Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2.Que porta você precisa abrir e ainda não teve coragem?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


