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Palavras – chaves: Porta estreita, Reino de Deus, Caminho de 
Perdição, Conversão. 
  
Texto: Lucas 13, 22-25ª                   
 
Queridos irmãos em Cristo Jesus, 
 
“Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos”, Jesus disse isso 
pensando na festa no dia final. “Muitos são chamados, mas poucos são 
escolhidos”. Essas palavras são assustadoras quando observamos que muitos 
Judeus foram chamados, circuncidados, filhos de Abraão, mas não entrarão no 
Reino de Deus. E do mesmo jeito haverá pessoas, que foram chamados, 
batizados, membros da igreja, mas não entrarão no reino de Deus.  
 
Essa mensagem deixa muitas pessoas inquietas. João Batista foi um dos 
profetas que assustou o povo dizendo: Não comeceis a dizer entre vós 
mesmos: temos por pai a Abraão; porque eu vos afirmo que destas pedras 
Deus pode suscitar filhos a Abraão.  Deus fez uma aliança com Abraão e com 
todos os seus descendentes, mas isso não quer dizer que todos os netos ou 
bisnetos de Abraão automaticamente serão salvos.  
 
Jesus pregou da mesma maneira. E ouvindo a pregação de Jesus, um homem 
ficou inquieto e lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Ouvindo 
essa pergunta podemos nos perguntar o que o homem queria saber? Ele quer 
ouvir um número exato? Sim, irmão, são 144.002 pessoas que serão salvas. Ou 
ele quer ouvir que todos serão salvos e por causa disso ele não deve se 
preocupar? 
 
Seja como for, o Senhor não lhe deu uma resposta exata, que o deixou 
relaxado. Jesus não disse: são poucos, irmão, só 144.000 pessoas; nem disse: 
são muitos, irmão! Jesus não respondeu de tal maneira, mas ele fez um apelo a 
todos ouvintes, dizendo: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos 
digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa é a mensagem de Jesus 
para o homem naquele momento, mas também para nós hoje à noite: 
 
ESFORÇAI-VOS POR ENTRAR PELA PORTA ESTREITA! 

1) Qual é a porta estreita? 
2) Como devemos nos esforçar?  

 
Qual é a porta estreita? 
 
Jesus usou uma metáfora falando sobre a porta estreita. E ele não fez isso pela 
primeira vez.  Compare o nosso texto com o texto de MT 6, 13-14! Ali existe 
um contraste entre a porta estreita e a porta larga. Larga é a porta que conduz 
para a perdição e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta para a vida 
e são poucos os que acertam com ela.  
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Existe um desenho sobre isso, irmãos. Não sei quem fez este desenho, mas me 
lembro que este desenho estava na parede da casa da minha vovó *[pág.6. 
figura 1]. E sempre quando a visitava, fiquei olhando para este desenho. Foi 
este desenho irmãos! O desenho da porta larga que dá acesso ao caminho 
largo que leva a perdição. E ao lado a porta estreita que dá acesso ao caminho 
da vida. Muitos andam neste caminho largo; poucos andam neste caminho 
estreito. Ao lado do caminho largo tem bares e salas de festa e ao lado da 
porta estreita está uma igreja.  
Os ímpios andam no caminho largo e os crentes no caminho estreito. Este 
desenho ajuda a entender as palavras de Jesus. Mas este desenho não é igual 
à metáfora de Lucas. De acordo com Mateus a porta estreita dá acesso ao 
caminho estreito. Esta porta esta no início do caminho. Mas em Lucas a porta 
estreita está no final do caminho. A porta estreita no evangelho de Lucas dá 
acesso ao Reino de Deus.  
 
Agora devemos nos perguntar por que essa porta é estreita? O acesso à porta 
larga é fácil e muitas pessoas entram.  Este é o caminho fácil da vida. O 
caminho em que tudo é lícito. As pessoas entram e vivem a sua vida. Festas, 
bares, brigas etc. O acesso à porta estreita não é fácil. De jeito nenhum. As 
pessoas têm que se esforçar para encontrá-la e para entrar.  
 
Agora vamos para a realidade da vida e da bíblia. Jesus disse: Eu sou o 
caminho, a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o 
caminho que leva à vida eterna; à casa do Pai. O acesso é pequeno. O 
acesso é humilde. Só os humildes entrarão. Jesus se humilhou na cruz e 
entrou. Assim Jesus nos deu um exemplo.  
 
Este exemplo é importante, porque Jesus recebeu as chaves do reino dos céus; 
Jesus abre a porta e a fecha; Jesus decide sobre o acesso ao reino dos céus. 
Esse acesso não é largo como muitas pessoas pensam, mas estreito. Em vários 
lugares Jesus e os seus discípulos nos ensinaram, que não todos entrarão no 
reino dos céus, existem listas de pessoas, que não entrarão no reino dos céus. 
Por exemplo: 1 Cor. 6 e Apoc. 21 
1 Cor. 6,9 diz: 
“Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem 
efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem 
maldizentes, nem roubadores herdarão o Reino de Deus”.  
Apoc. 21,7 
O vencedor herdará estas coisas, e Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. 
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, 
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que 
lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.  
 
João falou assim, Paulo falou assim, Pedro falou assim. Jesus mandou os seus 
apóstolos avisar as pessoas. Quem vive assim, ele não entrará no reino 
dos céus. Ele deve se converter e se arrepender. Quem vive assim, anda no 
caminho largo que leva para a perdição. A porta é Cristo e o caminho é o 
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evangelho. Quem anda no caminho estreito está seguindo Jesus Cristo. Ele está 
seguindo o ensino de Jesus, que o leva para a vida eterna. Mas este ensino de 
Jesus nos diz: arrepende-se, assim não pode entrar. Tem que mudar a sua 
vida. Por causa disso chamamos este caminho ‘estreito’. Porque é um caminho 
em que não tudo é licito. Tudo é licito no caminho largo, mas não no caminho 
estreito.  
 
Podemos dizer que este caminho estreito é a lei do Senhor. A lei com os seus 
mandamentos, dizendo o que devemos fazer e o que não podemos fazer. A lei 
do Senhor é chamada um caminho. Veja Salmo 1! Agora, quem anda na lei 
descobrirá os erros e os pecados dele. Ele ou ela descobrirá que assim não 
podemos entrar no reino de Deus. Devemos nos converter, nos arrepender e 
buscar a nossa salvação em Cristo Jesus.  Paulo fala assim em 1 Cor. 6, 11. 
Antes ele mostra uma lista de pessoas que não entrarão no reino de Deus e 
depois ele diz: Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes 
santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no 
Espírito do nosso Deus.  
 
Os irmãos foram chamados, e exortados ao arrependimento. Eles mudaram a 
sua vida de acordo com a lei do Senhor. Depois foram lavados no sangue do 
Senhor. Quer dizer: a lei do Senhor os levou ao Salvador Jesus. Assim deve ser. 
O caminho da lei nos mostra a nossa miséria, a nossa sujeira, e nos leva para 
Cristo, que pode lavar as nossas roupas sujas.  
 
Agora muitas pessoas do antigo testamento observaram a lei como caminho da 
salvação. Elas estavam andando no caminho da lei, mas elas nunca chegaram 
perto de Cristo. Elas consideravam este caminho como caminho da salvação. 
Elas pensavam que podiam se salvar andando neste caminho estreito. Mas 
quem pensa assim, nunca procurará a porta estreita. Ele procurará a porta 
larga. Ele não aprendeu a ser humilde como Cristo, mas aprendeu a ser 
arrogante pensando que pode se justificar perante Deus. Ele é arrogante e não 
quer aceitar que só existe um caminho que nos leva para a casa do Pai. Este 
caminho é Cristo Jesus. A porta é Cristo Jesus.  
 
Jesus disse isso em João 10: o capítulo que fala sobre Jesus como o bom 
PASTOR! Isso quer dizer que temos que seguir Jesus e ouvir a voz dele. Só 
assim chegaremos na porta da vida eterna. Porque ele é essa porta. Ele mesmo 
disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará e sairá, e 
achará pastagem.  
Então, irmãos. Jesus é a porta para a vida eterna. E devemos nos esforçai para 
entrar, pois ele vos disse que muitos procurarão entrar e não poderão.  
 
ESFORÇAI-VOS POR ENTRAR PELA PORTA ESTREITA 
Como devemos nos esforçar?  
 
A exortação de Jesus é um apelo para nos ativar. O mesmo apelo que os 
profetas e os apóstolos e Jesus também fizeram quando chamaram as pessoas 
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para entrar no reino de Deus. Venha! Arrepende-te! O chamado é sério e 
sempre vem com um apelo, com uma exortação para se arrepender.  
 
O nosso arrependimento é um esforço nosso, que é causado pelo poder do 
Espírito Santo na nossa vida. O profeta Jeremias já falou sobre isso em 31,18 
dizendo: Castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não dominado; 
CONVERTE-ME, E SEREI CONVERTIDO, porque Tu és o Senhor, meu Deus. E 
versículo 19! Na verdade, depois que me converti, arrependi-me; depois que fui 
instruído, bati no peito. A conversão é causada pela pregação, pela palavra de 
Deus. Deus fala e toca a mente da pessoa; ele abre os olhos e os ouvidos e o 
coração. Ele pode os fechar (Rom. 11,8-10) e os abrir. Isso não depende de 
quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia (Rom. 
9,15). Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe 
apraz (Rom. 9,18). Deus se revela aos que não perguntaram por ele (Rom. 
10,20). Assim, Deus toma a iniciativa para salvar as pessoas.  
 
Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira 
conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante 
a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo de tal 
modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do espírito de 
Deus. E de certa forma Deus também penetra até os recantos mais íntimos do 
homem. Ele abre o coração fechado e enternece o que está duro, circuncida o 
que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade do 
homem estava morta, mas Ele a faz reviver; ela era má, mas Ele a torna boa; 
estava indisposta, mas Ele a torna disposta; era rebelde, mas Ele a faz 
obediente; Ele move e fortalece esta vontade de tal forma que, como uma boa 
árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras.  
(Cânones de Dordt, III/IV, art. 11).  
 
Esta conversão é uma regeneração de uma nova vida. Uma pessoa 
espiritualmente morta começa a viver e servir a Deus. Mas isso não se limita a 
um momento divino. Um flash do céu, que transforma o homem. A verdadeira 
conversão é um processo. Jesus sabia disso e por causa disso ele disse: 
ESFORCAI-VOS POR ENTRAR.  
 
Este esforço é um processo. O homem deve se esforçar, lutar para chegar 
neste ponto onde ele pode entrar. A verdadeira conversão é assim, irmãos. Vou 
te dar um bom exemplo disso. Encontramos este exemplo em Lucas 18. O 
exemplo do homem rico. Ele estava se esforçando para entrar no reino dos 
céus. Lucas 18, 18: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria 
saber o que ele devia FAZER! Jesus, que decide sobre o acesso ao reino dos 
céus, lhe deu a resposta: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não 
matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. 
Jesus lhe mostrou o caminho da lei; O caminho estreito! 
 
E o homem já estava nesse caminho, porque ele respondeu: Tudo isso tenho 
observado desde a minha juventude. Desde a sua juventude! Desde a sua 
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juventude o homem estava lutando, se esforçando para entrar no reino de 
Deus. Ele era membro do povo de Deus, mas isso não era uma garantia. Tem 
que ter uma fé viva; tem que crer; tem que lutar diariamente para confirmar a 
sua eleição. Esforçai-vos por entrar. 
O homem estava fazendo isso, mas ele ainda não chegou ao final. Ele ainda 
não chegou à porta estreita e baixinha que dá acesso à vida eterna. Ele ainda 
devia se humilhar mais. O caminho é ainda mais estreito. Jesus lhe ensinou isso 
e disse: Uma coisa ainda te falta: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e 
terás um tesouro nos céus; depois, vem se segue-me.  
 
Jesus o ensinou a se baixar mais. Ele devia se humilhar mais para encontrar a 
porta estreita; Por causa disso ele devia vender tudo o que ele tinha. Esforçai-
vos! E para este homem o esforço era grande, porque ele tinha muitos bens. 
Ele era riquíssimo. Mas assim com as riquezas, ele não podia entrar no reino de 
Deus. Isso era impossível. Jesus explicou isso aos seus discípulos e lhes disse: 
Mais fácil é por um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um 
rico no reino de Deus. O fundo de uma agulha é maior do que a porta estreita 
do reino de Deus. Já pensou nisso, irmãos? 
 
O que o homem devia fazer? A sua riqueza era um problema. Era como um 
grande saco de lixo nas suas costas, que ele devia deixar para trás se quisesse 
entrar no Reino de Deus. Ele não podia levar a sua riqueza consigo. Ele não 
podia entrar no Reino de Deus, se não queria compartilhar a sua riqueza com 
os pobres em redor dele. Ter uma vida confortável aqui na terra, enquanto as 
pessoas sofrem ao seu redor, isso é impossível para um passageiro que está 
indo para o Reino de Deus. Ele sabe que tudo o que ele recebia aqui na terra é 
passageiro. E amor de Cristo o ensina a não se amarrar às riquezas, mas a 
compartilhar a sua riqueza com os necessitados.  
 
Essa era a missão dele. Ele devia se esforçar para entrar; ele devia se livrar da 
sua riqueza, compartilhar com os pobres; ele será pobre aqui na terra, mas terá 
um tesouro no céu. E ele só pode ganhar esse tesouro, se seguir Jesus Cristo. 
Prestem atenção, neste detalhe irmãos. Jesus terminou com essa exortação: 
“dá-o aos pobres, e depois, vem e segue-me”. O homem rico não estaria pronto 
se ele tivesse vendido tudo e dado aos pobres. Ele devia também SEGUIR 
JESUS.  
 
Um homem rico no mundo pode ler essa história; se emocionar e vender tudo e 
pensar que assim ele entrará no Reino de Deus. Mas não é assim, irmãos, Se 
ele não segue Jesus, ele nunca entrará. O homem rico deve se livrar das 
riquezas, que atrapalham a sua caminhada para o reino dos céus. Ele deve se 
humilhar e buscar o Cristo. Ele deve se humilhar, abaixar a sua vida como 
Cristo fez e só assim ele pode entrar pela porta estreita. Cristo lhe abrirá a 
porta. Cristo abrirá a porta para todos os humildes que o seguem. Ele mesmo 
disse (Mt. 5,3): Bem Aventurados os humildes de espírito, porque deles é o 
reino dos céus.  Bem aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus; 
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Bem aventurados aqueles que se esforçam; Bem aventurados os vencedores de 
Cristo. Amém! 
 
Cântico: Sl. 121ª: Elevo os meus olhos para os montes. 
               Hino 6:Teu culto agora, aqui, Senhor. 
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       * [Figura 1] De Brede en de Smalle Weg. 


