


UMA ESCOLHA INEVITÁVEL 

“Entrem pela porta estreita porque a porta larga e o caminho fácil levam para o 

inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho.  14 A porta estreita e o 

caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho.” Mateus 

7.13,14 NTLH 

Toda pessoa que conhece a verdade que declara Jesus como único 

caminho que conduz o homem a Deus, se vê obrigada a tomar uma decisão: 

Escolher qual o caminho irá seguir – a vida em Cristo ou morte eterna; o céu ou 

inferno; a porta estreita ou o caminho largo. 

Não existe outro caminho para levar o homem a Deus que não seja o caminho 

da santidade, da renúncia aos prazeres mundanos. Certamente, muitas pessoas 

gostariam de ter mais opções para escolher. Mas, Jesus esclarece objetivamente que 

só há uma escolha e duas possibilidades. A escolha é sua. 

Nessa mensagem, Jesus exclui o método fariseu como possibilidade para 

agradar a Deus e revela ao povo a existência de um só caminho. Por sinal, uma 

caminho difícil de ser trilhado. 



UMA ESCOLHA INEVITÁVEL 

Jesus deixou bem claro que a justiça praticada pelo fariseus era insuficiente 

para restaurar a comunhão entre Deus e homens: “Pois eu afirmo a vocês que só 

entrarão no Reino do Céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que 

os mestres da Lei e os fariseus.” Mateus 5.20 NTLH. 

Por que Jesus excluiu o método fariseu? Simples. Na interpretação dos 

doutores da Lei o que importava para Deus era o exterior, enquanto Jesus revela que o 

interior do homem era mais importante. Não bastava parecer justo ou santo, era 

preciso ter uma mente sã e coração puro diante de Deus.  

 

DOIS CAMINHOS 

 O caminho dos ímpios contrasta com o caminho dos justos. Ao decidir por 

um dos caminhos, a pessoa estará decidindo não apenas o seu presente, mas 

principalmente o seu destino eterno. Salmos 1.1 (RA): “Bem-aventurado o homem 

que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem 

se assenta na roda dos escarnecedores.” 



DOIS CAMINHOS 

 O caminho dos ímpios contrasta com o caminho dos justos. Ao decidir por 

um dos caminhos, a pessoa estará decidindo não apenas o seu presente, mas 

principalmente o seu destino eterno. Salmos 1.1 (RA): “Bem-aventurado o homem 

que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem 

se assenta na roda dos escarnecedores.” 

Para Jesus um dos caminhos é fácil de ser trilhado. Ele é largo, oferece 

certa comodidade e é o preferido pela maioria. Esse é o caminho da tolerância, 

imoralidade, permissividade, totalmente liberal, sem limites de pensamento e conduta. 

Quem anda pelo caminho largo segue suas inclinações pecaminosas, superficialidade, 

egoísmo, hipocrisia, falsa religião e toda sorte de pecados que lhe seja agradável, sem 

censuras. 

O outro caminho indicado por Jesus é difícil de ser trilhado, existem limites 

claramente demarcados, exige renúncia a determinados prazeres. As revelações 

divinas são manifestas apenas dentro das fronteiras desse caminho. Embora seja 

estreito e difícil, esse é o caminho onde o jugo se torna suave e o fardo leve.  



DOIS CAMINHOS 

 O caminho apertado tem um nome – Jesus Cristo: “Jesus respondeu: - Eu 

sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser por 

mim.” João 14.6 (NTLH). 

 

AS DUAS PORTAS 

Jesus fala sobre duas portas. A primeira porta leva ao caminho fácil, ela é 

larga. Não há limites que impeça sua passagem por essa porta, por ela a pessoa pode 

entrar com todo tipo de bagagem que tiver. 

A segunda porta conduz ao caminho difícil, ela é estreita. Ela não está 

acessível para todo tipo de pessoas, é preciso encontrá-la e negar-se a si mesmo. 

Algumas vezes requer que a pessoa deixe para trás parentes e amigos; a sua entrada é 

como uma barreira de pedágio, só entra uma pessoa de cada vez. Como encontrá-la? 

Jesus Cristo é essa porta: “Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo; poderá 

entrar e sair e achará comida.” João 10.9 NTLH. 



DOIS DESTINOS E UMA ESCOLHA 

A tua escolha te conduzirá a um destino. O caminho fácil e a porta larga 

conduz a perdição; a porta estreita e caminho difícil, conduz a salvação. Deus sempre 

deu as pessoas a liberdade para escolher. 

Abraão e Ló tipificam a escolha baseada na aparência. Esse é o tipo de 

escolha baseado na vista: “Vamos nos separar. Escolha! A terra está aí, toda ela... Ló 

olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha 

bastante água. Era como o Jardim do SENHOR ou como a terra do Egito. O vale 

era assim antes de o SENHOR haver destruído as cidades de Sodoma e de 

Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste...” Gn 13.9-11 (RA). 

Deus permite a pessoa decidir o seu caminho. Essa decisão é pessoal e 

intransferível, cada um decide o seu destino: “Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, 

a morte e o mal.” Deuteronômio 30.15 (RA); “Irmãos, o que devemos fazer? Pedro 

respondeu: - Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus 

Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o 

Espírito Santo.” Atos 2.37,38 (NTLH). 



DOIS DESTINOS E UMA ESCOLHA 

Nenhuma pessoa é obrigada servir ao Senhor: “Porém, se vos parece mal 

servir ao SENHOR, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram 

vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra 

habitais. Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.” Josué 24.15 (RA). 

O juízo de Deus depende de nossa escolha: “Vai e dize a Davi: Assim diz o 

SENHOR: Três coisas te ofereço;escolhe uma delas, para que ta faça.” II Samuel 

24.12 (RA). 

O caminho fácil é um caminho que aparentemente encanta, é cheio de 

esplendores e prazeres. Porém, é um caminho suicida: “Há caminho que parece 

direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte.” Provérbios 16.25 (RA). 

 

DUAS MULTIDÕES 

Desde o início o homem sempre teve liberdade para fazer suas escolhas. No 

Édem o primeiro casal de humanos escolheu desobedecer a ordem de Deus, comendo 

do fruto proibido (Gn 2.16,17; 3.6).  



DUAS MULTIDÕES 

Desde a queda do homem, Deus continua concedendo ao homem o direito de 

escolher seu caminho. A partir do episódio no Édem, duas multidões se formaram. 

O caminho largo é uma via por onde trafegam todos os tipos de pessoas. 

Jesus alertou a multidão lembrando como foi nos dias de Noé: “Todos comiam e 

bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. 

Depois veio o dilúvio e matou todos.” Lucas 17.27 NTLH. A despreocupação com o 

„amanhã‟ trouxe a destruição para aquele povo, enquanto Noé se ocupava 

construindo sua arca, o povo se alegrava em suas festas. 

A mesma destruição ocorreu nos dias de Ló: “A mesma coisa aconteceu no 

tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e 

construíam. 29 No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e 

matou todos.” Lucas 17.28,29 (NTLH).  

O caminho largo é perigoso, embora pareça um caminho comum onde as 

pessoas desfrutam de suas vidas sem preocupações, tais atrações enganam suas 

vistas e corações, levando-os a ruína. 



DUAS MULTIDÕES 

Os seguidores de Jesus são minoria, um povo desprezado por escolher o 

caminho difícil, negam determinados prazeres e abrem mão de certos confortos. Essa 

multidão age como peregrinos em terra estranha, viram suas costas para o pecado, de 

mãos dadas caminham em direção a Pátria Celeste. 

“Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria 

celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, 

porque ele mesmo preparou uma cidade para eles.” Hebreus 11.16 (NTLH). 

O escritor aos Hebreus lembra da escolha de Moisés, que recusou os 

privilégios que o Egito lhe conferia para seguir o caminho estreito e apertado ao lado do 

povo de Deus:  

“Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco 

tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o 

desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É 

que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura.” Hebreus 11.25,26 

(NTLH).  



DUAS MULTIDÕES 

Quanto aos seguidores de Jesus na atualidade. Será que verdadeiramente 

estamos dispostos a trocar o caminho fácil pelo caminho difícil?  

“Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser 

meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim 

não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não 

estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem 

procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira; mas 

quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida 

verdadeira.” Mt 10.37-39 (NTLH). 

A multidão dos que seguem a Cristo serão recompensados:  

“Depois disso ouvi no céu uma voz forte como se fosse a de uma 

grande multidão, que dizia: - Aleluia! A salvação, a glória e o poder 

pertencem ao nosso Deus!... Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-

aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. 

E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus.” Ap 19.1,9 (RA). 



DUAS MULTIDÕES 

Qual será o destino eterno daqueles que preferem entrar pela porta larga e 

caminho fácil?  

“12 Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do 

trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E 

os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se 

achava escrito nos livros. 13 Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte 

e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por 

um, segundo as suas obras. 14 Então, a morte e o inferno foram lançados 

para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15 E, 

se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado 

para dentro do lago de fogo.” Apocalipse 20.12-15 (RA) 

O tempo para salvação é hoje. Chegará o dia em que será tarde demais para o 

arrependimento. Não devemos brincar com a eternidade de nossas almas. A morte 

física pode acontecer a qualquer momento, se a pessoa não estiver preparada para se 

encontrar com o Senhor, como fará? Não existe uma segunda chance. 



DUAS MULTIDÕES 

A porta larga e caminho fácil não requer grandes esforços. Mas, entrar pela 

porta estreita e seguir pelo caminho difícil exige esforço contínuo. Lembre-se: o que 

está em jogo não é apenas o seu futuro terreno, mas a sua eternidade. 

“E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são 

salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos 

digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver 

levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: 

Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei donde sois. Então, direis: 

Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: 

Não sei donde vós sois; apartai-vos de mim, vós todos os que praticais 

iniqüidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, no reino de Deus, 

Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Muitos virão do 

Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de 

Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos.” 

Lucas 13.23-30 


