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                        O Ano de Colher – Escolhendo a porta 
 
 “Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por 

ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram. 

 

                                                 Mateus 7: 13-14 (NVI) 



 

Foco de Oração: Em Apocalipse 4, João descreve uma porta que está aberta no céu. João entrou na glórias do 

céu por aquela porta. A porta não é um destino em si. Uma porta é um meio de ir de um lugar para outro lugar 
diferente. A fim de celebrar as glórias do céu, temos de entrar pela porta correta. Aqui Jesus diz que há uma 

porta através da qual entramos no reino dos céus. Há aqueles em nosso mundo que diria que há muitas portas, e 

muitas maneiras de entrar na vida eterna e para o céu. Mas Jesus chama este o caminho largo que leva para o 
inferno. Muitos escolhem este caminho, porque eles se recusam a aceitar a verdade de que Jesus é a única porta 

para a vida eterna. Mas Jesus afirma nestes versos que você só pode entrar no reino de Deus através do estreito 

portão, a porta estreita. Jesus é a porta, e é por meio dele que entramos no Reino de Deus, e para a vida eterna. O 
maior desafio na vida é escolher a porta correta. Já escolheu  entrar pela porta estreita para a vida eterna? Ou 

você esta vivendo a vida ainda no largo caminho da destruição. Se você é crente em Jesus, então você também 

tem a responsabilidade de ajudar os outros a encontrar a porta correta que leva à vida eterna. Jesus é a porta para 

a vida eterna e todos os que escolher para entrar vai ter a vida com Ele para sempre. Qual porta você vai 
escolher? Você está ajudando outros escolhem a porta para a vida eterna? 

 

 
Dia 1: Tire um tempo para meditar sobre o que significa que só Jesus é a porta para a vida eterna. 

 
 

Dia 2: Graças a Deus, hoje, que Ele tem feito um caminho através da morte para que você tenha a 
  vida eterna. 

 

Dia 3: Ore por aqueles que você sabe que ainda não optaram por entrar na porta para o Reino de Deus. 
 
 

Dia 4: Ore por qualquer um dos membros de sua família que possa escolher o caminho estreito  
 para a vida eterna. 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja seja forte e clara em chamar as pessoas à fé em Jesus como a única porta

   para a vida eterna. 
  

Dia 6: Ore as outras igrejas em sua cidade para seja claro na proclamação de que Jesus é a única porta 

para o Reino de Deus. 
 

Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja a ter liberdade de anunciar Jesus como a única porta para a 
vida eterna. 
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