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A Chave é um símbolo de Autoridade, e quem a possui tem 

Poder de Ação. Quem a possui ocupa uma posição de muita 
responsabilidade, porque tem sobre os seus ombros a 

decisão de abrir e de fechar portas para si e para outros! 

Assim se expressou o Próprio JESUS:  

 
 

Apocalipse 3:7,8,10: “7.Ao anjo da Igreja em 

Filadélfia escreve: Assim declara o Santo, o Verdadeiro, 

Aquele que tem a Chave de Davi, que abre e ninguém fecha, 

e que fecha e ninguém abre: 8.Conheço as Tuas Obras - eis 

que tenho posto diante de ti uma Porta Aberta a qual 

ninguém pode fechar - que tens pouca força, entretanto 

guardaste a minha Palavra e não negaste o Meu Nome. 

Porque guardaste a Palavra da Minha Perseverança, 

também Eu te guardarei da hora da provação que há de vir 

sobre o Mundo inteiro, para experimentar os que habitam 
sobre a Terra." 
 

 
 

Porém, como é que a coisa funciona? Como conseguirei 

esta Chave? Amigo, sem dúvida, JESUS deseja muito 

entregar a Chave de Davi, a Chave de Ouro, a todo ser 

humano que O busca de coração aberto, dizendo-Lhe: 

SENHOR, eu decido entrar por esta Porta que chama-se 

JESUS CRISTO, me entregar de corpo, alma e espírito e 

fazer uma Aliança Eterna, com Você, meu SENHOR, 
conforme está escrito na Sua Palavra: 

 
 

 João 10:7,9: “7.JESUS, pois, lhes afirmou de novo: 

Em Verdade, em Verdade vos digo: Eu Sou a Porta das 

ovelhas. 9.Eu Sou a Porta. Se alguém entrar por mim, 

será Salvo; entrará, e sairá, e achará pastagem.” 
 
 

Portanto, amado do SENHOR, se você entrar por esta Porta 

JESUS, além da Salvação Eterna, você também poderá 

receber uma Chave de Ouro, que lhe abrirá mais Quatro 

Portas, para que você conquiste uma Vida Abundante, em 

CRISTO JESUS, aqui na Terra, enquanto está a Caminho do 

Céu!  
 

Vale esclarecer, porém que a Igreja Filadélfia não é uma 
Denominação; não é uma determinada Igreja Local; mas 

representa uma qualidade e um tipo de cristão neste Tempo 

do Fim, o qual por Amor a JESUS CRISTO, se Santifica na 

Verdade dia a dia; que busca intensamente Pela Fé, a 

AutoLibertação. É aquele que Absorve a Palavra, sem 

trégua, sem descanso; que Persevera até o Fim para o 

crescimento da Igreja pela qual o SENHOR deu a Sua Vida!  
Enfim, esta é a Igreja que vai ser arrebatada, para 

participar das Bodas do CORDEIRO. É para esse tipo de 
crente que JESUS, entregará a Sua Chave de Ouro, para que 

estes possam abrir todas as portas necessárias para este 

Tempo Final, a fim de prepararem a Sua Volta Triunfal! 
 

Enfim, o ser humano que entra pela Porta JESUS, e depois 

se empenha, recebe a sua Chave de Ouro, para abrir mais 

Quatro Portas, onde encontrará: Pastos verdejantes e 

águas tranquilas e refrescantes: 
 

Salmo 23:1-3: “O SENHOR é o meu pastor; nada me 

faltará. 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranquilas. 3.Refrigera a minha alma; 

guia-me pelas Veredas da Justiça por Amor do Seu Nome.” 

 

A Porta da Santidade e da Verdade:  

Ora, o Noivo que Arrebatará a Igreja que zela pelo 

Padrão Filadélfia, apresenta-se como Santo e 

Verdadeiro. Logo, Ele não aceitará que a Sua Noiva seja 

menos do que isso, Santa e Verdadeira! 
Por isso, quando o ESPÍRITO SANTO faz o paralelo de Cristo 

e a Igreja, com o casamento entre um homem e uma mulher, 

assim escreve: 
Efésios 5:25-27: "Maridos, cada um de vós amai a 

vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja, e a Si 

mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a 

purificado com o lavar da Água por meio da Palavra, e 

para apresentá-la a Si mesmo como Igreja Gloriosa, sem 

mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas 

Santa e Inculpável, Irrepreensível." 
 

Entenda-se, que só uma Igreja que carrega a Glória do 

SENHOR é uma Igreja Santa e Verdadeira! 

 

A Porta da Fé 
Só uma Igreja que confia plenamente em JESUS CRISTO, 

sabe que só Ele pode nos conceder a Chave que abre ou 

fecha qualquer porta! Sabe que só Ele é o YAHWEH 

JIREH, o DEUS DA PROVISÃO. Enfim, a Igreja Filadélfia é 

uma Igreja que vive por Fé e não por vista! Observe o que 

diz a Palavra: 

II Coríntios 5:7: “Visto que andamos por Fé e não 

pelo que vemos.” 
 

Romanos 4:16b,17b: “Por esse motivo, a Promessa 

procede da Fé, para que seja de acordo com a Graça, a 

fim de que a Promessa seja garantida a toda a 
descendência de Abrahão, não somente ao que é da Lei, 

mas igualmente ao que é da Fé que teve Abrahão, perante 

Aquele no qual creu, a saber, o DEUS que Vivifica os mortos 

e chama à existência as coisas que não existem.” 

 

A Porta da Palavra 
Só Filadélfia é a Igreja da Fidelidade; a qual, mesmo 

sabendo que tem pouca força, nunca deixa, nem deixará de 

guardar a Palavra de DEUS no Coração; e muito menos 

negará o Nome de Jesus, enquanto viver! Aliás, guardar a 

Palavra no Coração é a única maneira de impedir que nossa 

precária Alma peque. Observe o que diz a Própria Palavra: 

 

Salmos 119:11: “Escondi a Tua Palavra no meu 
Coração, para não pecar contra Ti.” 

 

 Porta do Padrão Filadélfia 

Mas o que representa o nome Filadélfia? Ele tem o 

significado de Amor fraternal, e Perseverança neste 

Amor. Este é um Amor que gera um sentimento de carinho 

muito forte, de dedicação, de interesse pelo Reino de 

JESUS e pela figura do seu próximo, gerando sentimentos 

positivos e construtivos, podendo até em certos momentos, 

levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios, que só seria 
capaz de fazer por ele mesmo. Observe o que diz a Palavra: 

 

Romanos 5:1-5: “Justificados, pois, mediante a Fé, 

temos Paz Com DEUS por meio de nosso SENHOR JESUS 

CRISTO; 2. por intermédio de quem obtivemos igualmente 

acesso, pela Fé, a esta Graça na qual estamos firmes; e 

gloriamo-nos na Esperança da Glória de DEUS. 3.E não 

somente isto, mas também nos gloriamos nas Próprias 

Tribulações (Por Causa do Evangelho), sabendo que a 

tribulação produz Perseverança; 4.e a Perseverança, 

Experiência; e a experiência, Esperança. 5.Ora, a 

esperança não confunde, porque o Amor de DEUS é 

derramado em nosso coração pelo ESPÍRITO SANTO, que nos 
foi outorgado.” 

 
Palavra Rhema, Palavra Viva Para 2019 

“JESUS o Salvador, libera a Chave da Santidade e da 

Verdade; JESUS o Criador, libera a Chave da Fé para que 
eu crie o meu mundo; JESUS o Verbo, libera a Chave da 

Palavra, para que eu Viva por Ela; JESUS o Resplendor do 

PAI, libera a Chave do Padrão Filadélfia.” 


