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Jesus na porta sem
fechadura!
Muitos já conhecem esta estória,
mas vamos resumi-la assim: numa
importante exposição de arte havia
a pintura de um quadro, onde do
lado de fora, à frente da porta
principal de entrada de uma casa
estava presente Jesus, entretanto a
porta estava fechada.

O pintor calmamente respondeu
olhando bem nos olhos do
interlocutor: “É assim mesmo, esta
é a porta do coração humano. Só se
abre do lado de dentro.”

No dia em que o pintor deste
quadro também estava na
exposição um dos visitantes
procurou-o e disse: “seu quadro é
realmente lindo, mas tem uma
falha”.

porta do coração humano.
Só se abre do lado de
dentro”

“É assim mesmo, esta é a

É uma estória muito simples, mas
de um profundo significado moral e
espiritual.

O pintor agradeceu o elogio e
perguntou: “qual é a falha?” O
visitante completou: “A porta não
tem fechadura, como se fará para
abri-la?”.

Em primeiro lugar, ao terminar de
lê-la já nos remetemos a uma
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pergunta imediata: “como está a
minha porta?”

construtivas que podemos tirar
deste pequeno conteúdo, para que
possamos continuar envolvidos no
ambiente ora criado.

Ela está fechada ou aberta? Se
estiver aberta, será que não está
aberta ainda somente com uma
pequenina fresta pela qual ainda
vou ter a ousadia de, sem abri-la,
me desculpar com Ele: “Olá Mestre,
agradeço sua visita mas não posso
atendê-lo ainda porque minha casa
está bem desarrumada e não é
digna de sua presença”.

“Quem deveria se
entristecer deve ser o
próprio dono da casa por
não ter ainda preparado
sua casa para receber
aquele que continua sendo
o Grande Mentor de nosso
planeta”

“Olá Mestre, agradeço sua
visita mas não posso
atendê-lo ainda porque
minha casa está bem
desarrumada e não é digna
de sua presença”

Você está na sua casa. Alguém bate
do lado de fora e você sabe que é
Jesus. É Ele que está ali a alguns
metros. Basta só abrir e ter a
suprema graça de abraçá-lo, com
carinho e reverência. Você já
chegou ao nível deste mérito? Se
não chegou, pelo menos já
começou a limpeza mais grossa ou
ainda nem percebeu onde estão as
sujeiras desta sua casa?

Devem ser estas as afirmativas que
Jesus ouve em boa parte das casas.
Alguém pode até afirmar que Jesus
sempre se entristece com cada
recusa, entretanto não é bem
assim. Quem deveria se entristecer
deve ser o próprio dono da casa por
não ter ainda preparado sua casa
para receber aquele que continua
sendo o Grande Mentor de nosso
planeta.

Jesus espera pacientemente, mas
se demorarmos muito, poderemos
ser transferidos de endereço
cósmico, isto é, nossa casa passar a
ter um outro endereço, em planeta
não tão agradável como nossa
querida Terra.

Não vamos entrar em nenhuma
consideração quanto às várias
interpretações
altamente

Limpemos nossa estimada casa um
pouquinho por dia, ou por semana,
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ou por mês, mas limpemos. Ela
nunca se separará de nós porque
ela e única e exclusiva para cada
um. Ela é o nosso próprio SER, e
Jesus já nos deu muitas dicas
valiosas e oportunas de como
limpá-la. Só depende de nós e de
mais ninguém.
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