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DIAMANTES – 18 AGRADEÇA A DEUS PELAS PORTAS QUE NÃO ABRIRAM 
 

Responda:  VOCÊ JÁ TEVE UM " NÃO" DE DEUS QUE COOPEROU PARA O SEU 

BEM? COMPARTILHE CONOSCO. 
 

Fico feliz quando Deus abre uma porta em minha vida. Também aprendi a agradecer a Ele pelas 

portas que não abriram. Precisamos agradecer a Deus pelo que não aconteceu, porque muitas 

vezes, portas que não se abrem, são verdadeiros livramentos para nossas vidas! 

 

Na história de Ester, aprendemos sobre uma festa ( A Festa do Purim) iniciada para celebrar 

exatamente essa ideia: CELEBRAR O QUE NÃO ACONTECEU.A palavra “pur” significa 

“lote”, como no lançamento de um loteamento. Purim, como na Festa de Purim, é o plural de pur 

e significa "muitos". Evidentemente, o inimigo havia planejado fazer uma coisa em um dia, mas 

havia alguém assistindo invisivelmente. Ele disse: “Diabo, Eu sei que você lançou a sua sorte, 

mas estou prestes a lançar a minha fortaleza. E o que Eu envio, vai superar o que você planejou 

estrategicamente contra Meu povo”. 

 

O rei permitiu que um feriado chamado Festa de Purim fosse estabelecido, que é comemorado 

pelo povo Hebreu até hoje, celebrando aquela mudança de destino, celebrando o que não 

aconteceu. ( Leia Ester 9.17-32) 

O que o diabo havia marcado como um dia de massacre, Deus transformou em um momento de 

alegria e exultação. Deus tem uma maneira de cancelar o veredicto do inimigo. O inimigo pode 

ter planejado para eles um dia de destruição, mas Deus, através da rainha Ester, determinou o dia 

da libertação de seu povo. Deus pode transformar o seu dia de destruição em um dia de 

libertação. 

 

Frequentemente, manifestamos gratidão pelo que recebemos e pelas coisas maravilhosas que nos 

acontecem. Mas, quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo que não se realizou. 

Devemos parar tudo o que estamos fazendo e dar uma festa pela porta que Deus não abriu. 

Quando Deus fecha uma porta, Ele faz para nossa proteção. Estou sempre feliz porque o Senhor 

é quem me guarda. Não sei dizer quantas portas eu teria chutado, pensando que deveria entrar, 

mas que na realidade não estava nos planos de Deus. Se algo não funcionar depois de orar, 

pense? Deus apenas fechou uma porta! 

 

A porta que se fechou, não foi para te castigar ou machucar, mas para lhe resguardar. Como 

Ester, existem momentos na nossa vida em que Deus nos protegeu e nos libertou quando não 

permitiu que coisas acontecessem. Ele fechou a porta e trancou. Ele nos manteve seguros. Ele 

disse “que nenhuma arma forjada contra nós prosperará”(Isaías 54:17). Deveria ter 

acontecido... Quase aconteceu.. Mas, por causa da mão de proteção de Deus, fomos protegidos. 

 

Deus não tem sido bom para você? Onde você estaria sem ele? Antes de dar um passo à frente 

hoje, reserve um tempo e dê graças a Ele por todas as coisas que poderiam ter acontecido, que 

deveriam ter acontecido, que quase aconteceram, mas por causa de Sua mão invisível de 

proteção não aconteceu. Pense em uma oportunidade que não funcionou para o seu bem ou uma 

situação que poderia ter se mostrado destrutiva, mas o deixou ileso. Comece a celebrar todas as 

portas que se fecharam em sua vida. 


