AS SETE AUTOAFIRMAÇÕES DE JESUS:
“EU SOU A PORTA”
“Então Jesus afirmou de novo: ‘Digo a verdade: Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim
eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo.
Entrará e sairá, e encontrará pastagem’”. João 10.7-9

INTRODUÇÃO

Assim como dissemos anteriormente, as autoafirmações de Jesus estão diretamente ligadas à autoafirmação que
Deus Pai faz em Êxodo 3.14: “Eu sou o que sou”, por meio da qual, o Senhor revela aos israelitas que é Deus, antes de
tudo. Depois de meditarmos sobre Jesus ser o Pão da Vida e a Luz do Mundo, vamos dar prosseguimento à série
com base na seguinte declaração de Cristo: “Eu sou a PORTA da ovelhas” (João 10.9a). As portas estão bem presentes
em nossas vidas, elas são vias de acesso que nos permitem entrar e sair dos mais diversos lugares. Sem elas, nossas
vidas seriam muito difíceis e limitadas. Por isso, essa ilustração é tão propícia para pensarmos nossa jornada. Hoje,
vamos falar sobre a maior porta com que podemos nos deparar em nossa vida: Jesus.

A PORTA DAS PORTAS

Ao afirmar ser uma porta, Jesus estava dizendo que, primeiro, Ele é acesso e que, segundo, Ele é segurança. Ele é a
via de acesso que dá às pessoas oportunidade de mudança e transformação. O ser humano caído caminha por um
mundo com portas fechadas. São poucas as chances para uma vida com verdadeiro sentindo. A maioria das portas
deste mundo são efêmeras e ilusórias. Em Cristo, no entanto, encontramos o caminho de uma vida com propósito:
“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10.10). Ainda no texto em questão, Jesus estava se
comparando com os pastores daquela época que dormiam na porta do curral e se colocavam como proteção entre
as ovelhas e os lobos ou ladrões. Quando afirma ser a porta, está ensinando que possui direitos sobre o rebanho e
que somente com Ele as ovelhas estão em segurança. Ele veio para dar a vida pelas ovelhas (João 10.17) e guardá-las
de todo o mal (João 10:28). “Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá arrancar da
minha mão.”

O QUE EU FAÇO DIANTE DESTA PORTA?

Não basta reconhecer que Jesus é a porta. É necessário entrar por ELE! “Quem entra por mim será salvo”. Há uma
condição. Não basta estar perto, pois tanto aquele que está a 5 cm da porta quanto o que está a 5 km estão na
mesma situação, porque estão fora dela. Sermos admiradores do evangelho e de Jesus não mudará nossas vidas
em nada diante do pecado. Só a confissão genuína (Romanos 10.9) trará salvação, perdão dos pecados, livramento
da morte eterna e vida abundante no tempo que se chama “hoje”. Não há outra via de acesso. Em Mateus 11.28,
Jesus disse: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. Diante de tantas
portas fechadas pelas tribulações e problemas da vida, surge uma porta de saída com uma placa luminosa, piscando “vinde”. Há um convite sendo feito a todos, anunciando que Cristo não é uma alternativa, mas o único caminho
(João 14.6).

ANUNCIANDO A PORTA

No verso 9, Jesus compara seu relacionamento com os discípulos ao relacionamento de um pastor com suas ovelhas: “Entrará e sairá, e encontrará pastagem”. Há uma dinâmica específica neste acesso, baseada em dois movimentos, entrar e sair pela porta. Não há como o discípulo, assim como a ovelha, entrar pela Porta e limitar-se a ficar
protegido. É necessário buscar pastagens. Aqueles que estão sob cuidado e recebem segurança do pastor, deverão
sair e avisar a outras ovelhas, para que elas também encontrem alimento. Somos chamados para entrar, mas
também para sair. Depois de passarmos pela porta, deparamo-nos com outro letreiro luminoso que pisca insistentemente: “ide”.

CREIA E PENSE

Hoje aprendemos sobre a Porta, que está diante de nós e pode mudar nossas vidas, quando entramos e saímos por
ela. As verdades contidas nessa declaração de Jesus nos trazem algumas perguntas: Você reconhece em Jesus a
única via de acesso para uma vida transformada? Você já entrou pela porta? Ou está apenas perto dela? Você
que entrou e encontrou segurança e salvação tem saído para trazer ovelhas perdidas?
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