
 

EIS QUE ESTOU À PORTA E BATO (Ap 3, 20) 

 

“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei 

com ele e ele comigo.” (ap 3, 20) 

 

“Eis que estou à porta e bato.” 

No próximo dia 8, o Santo Padre abrirá a Porta Santa da Basílica de S. Pedro, dando assim início, 

simbolicamente, ao Ano Jubilar, o Ano Santo da Misericórdia. Rejubilemos, pois, diante desta graça 

totalmente imerecida da nossa parte, que o Senhor quer derramar sobre nós e as nossas famílias! 

O símbolo da porta é riquíssimo, e certamente nos trará muitas reflexões ao longo deste ano. Hoje recordo 

aqui as portas de Belém de há dois mil e quinze anos atrás… Penso em S. José, batendo desesperadamente 

de porta em porta, com Maria em trabalho de parto, sem entender como podia o mundo não ouvir, não abrir, 

não acolher… O Deus que Se faz carne, e as portas estão todas fechadas?! Hoje, de novo, neste advento e 

neste ano santo, Ele está aí, do lado de fora, batendo uma e outra vez. Fá-lo delicadamente, educadamente, 

pacientemente. Deus nunca Se cansa de bater, nunca Se impacienta, mas também nunca desiste de nós.  

“Se alguém ouvir a minha voz…” 

O primeiro passo para podermos, nós também, abrir a porta ao Senhor que vem e já está perto, é 

precisamente ouvir bater. No nosso mundo moderno, é frequente as pessoas não abrirem a porta porque o 

som da música nos auscultadores ou da televisão é demasiado alto e não nos deixa ouvir bater… 

Como está o ruído na nossa vida? Onde precisamos nós de baixar o volume? Serão as conversas inúteis no 

local de trabalho ou de lazer, a roubar-nos tempo precioso de atenção ao Senhor ou à família? Serão os 

problemas de trabalho a falar mais alto do que as obrigações familiares ou religiosas? Será o próprio som da 

televisão, a encher a nossa cabeça de informação e desinformação, mundanidade e paganismo? Teremos nós 

a vida e a cabeça tão cheia de palavras mundanas, que não há espaço nelas para a Palavra encarnada? 

Durante este advento e durante todo o ano santo, Jesus vai bater à porta. Não O deixemos passar à frente 

apenas por não conseguirmos ouvir! 

“… e abrir a porta…” 

E para abrir esta porta, temos duas chaves: a oração pessoal e familiar e o sacramento da confissão. Neste 

advento e neste ano santo, encontremos um tempo alargado para rezar em família e em família de famílias, 

para meditar na vida de Jesus através dos mistérios do Rosário, para meditar diariamente na Sua Palavra 

através das leituras da missa do dia e de outras passagens bíblicas. Neste ano santo, escancaremos a porta da 



 

nossa casa, aumentando este tempo de oração diária e semanal. Sejamos generosos com o Senhor, como Ele 

é generoso connosco, oferecendo-nos um ano jubilar! 

O sacramento da reconciliação, neste ano jubilar, trar-nos-á também a indulgência abundante de Deus. 

Explica-nos o Santo Padre: “O perdão de Deus para os nossos pecados não conhece limites. No sacramento 

da reconciliação, Deus perdoa os pecados, que são verdadeiramente apagados. Mas o cunho negativo que 

os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos permanece. A misericórdia de Deus, 

porém, é mais forte também do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai que, através da Esposa de Cristo, 

alcança o pecador perdoado e liberta-o de qualquer resíduo das consequências do pecado…” (Bula da 

Proclamação do Ano Santo da Misericórdia) 

“… entrarei em sua casa…” 

Então o Senhor entrará, e fará em nós o seu presépio. Talvez tenhamos vergonha de O receber, porque a 

nossa casa está em ruinas… Que importa? Peçamos a Maria, a Mãe de Caná, que prepare e arrume a nossa 

casa interior como fez com a grutinha de Belém. Ela sabe o que fazer! Peçamos sem medo, e veremos o 

milagre acontecer! Pouco a pouco, as ruinas levantar-se-ão, e dos escombros nascerá uma catedral, o 

Templo do Senhor, que é por excelência a família cristã. E se o Senhor está em casa, e se Ele vive sob o 

nosso teto, trabalha ao nosso lado e cresce nos nossos filhos, então a nossa oração diária deve ser contínua e 

amorosa, repetindo muitas e muitas vezes “Nós, Jesus!”  

“… e cearei com ele e ele comigo.” 

A casa da Igreja, e as nossas casas enquanto Igrejas domésticas, têm uma fonte de luz e calor, uma lareira 

donde emana o fogo vivo que a todos anima: a Eucaristia. Façamos da adoração eucarística um ponto alto da 

nossa semana ou do dia, e da celebração da eucaristia o centro e o cume da nossa vida e da nossa família!  

Compromisso  

O Papa Francisco escreveu no Twitter, em dezembro passado: “Alguns cristãos têm na porta do coração um 

letreiro a dizer: «Não perturbar!»” Abrir a porta a Jesus é abrir a porta ao Espírito, que é sopro, que é 

vento, que desalinha e desarruma, que espalha a poeira no ar, que derruba objetos ao chão, que perturba. 

Queremos nós deixar-nos perturbar pelo Senhor? Queremos verdadeiramente abrir a porta? Peguemos nas 

chaves que o Senhor nos oferece e façamo-lo agora mesmo! Então S. José descansará, Maria dará à luz o 

Menino, e a nossa casa será o presépio do Senhor. Depois, já sabemos – é preciso manter as portas abertas 

para que todos os que passarem na rua possam ver e tocar Jesus, que vive em nós e depende de nós para a 

todos alcançar… Um Santo Natal e um Santo Ano Jubilar para todos!  
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