
Aonde
você 
   vai?

„Entrai pela porta estreita;
porque larga é a porta, 
e espaςoso o caminho
que conduz à perdiςão,

e muitos são os 
que entram por ela;

e porque estreita é a porta,
e apertado o caminho

que leva à vida,
e poucos há

que a encontrem.“

Mateus 7: 13-14



CHAMADO À VIDA
1.  Você conhece o fim do caminho en que anda?
  Sabe quão perto do abismo está?
  Aos perigos é cego e surdo
  Como os que vão pelo espaςoso mundo?
 Refrão: Aonde você vai?

2.  Você tem que ver que sua vida é curta,
 Antes que a eternidade o buscará.
 Se hoje o seu relógio desse o ultimo sinal,
 Seria hoje aqui na terra o seu dia final.
Refrão: Aonde você vai?

3.  Jesus ainda a salvaςão Ihe oferecendo está,
 Ele é o único que ihe pode ajudar.
 Você pode ver as Suas mãos estendidas
 E ainda assim passar por Ele indiferente?
Refrão: Aonde você vai?

4.  O Bom Pastor busca ainda em largo caminho
 Aquele errante e perdido.
 Será a você que o Seu amor hoje encontra
 E de cuja salvaςão o céu jubila?
Refrão: O Pastor busca a você! 
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 O pecado entrou no mundo através de Satanás, 
o príncipe dos anjos caído (compare Isaías 14:12 
e Ezequel 28:12-16). Essa rebelião tinha que ser 
expelida do céu para que se restabelecera a honra 
de Deus e a harmonia no céu. Por isso Deus decidiu 
levantar a cruz “antes da fundaςão do mundo” 
(Efésios 1:4). Para essa obra de mestre o Deus trino 
decidiu: “Faςamos o homem à Nossa imagem, 
conforme à Nossa semelhanςa” (Gênesis 1:26).
 Como Deus sabia que, posto à prova, o ser 

humano iria cair e pecar, Ele viu somente uma 
soluςão: JESUS CRISTO, o Qual estava pronto 
para aceitar: “Então disse (Jesus Cristo, o Filho de 
Deus): Eis aqui venho; no rolo do livro (a Biblia) 
está escrito de Mim: Deleito-Me em fazer a Tua 
vontade, ó Deus Meu; sim, a Tua lei está dentro do 
Meu coraςão” (Salmo 40:7-8). E assim, veio Jesus 
Cristo, o Messias de Israel e o Salvador do mundo, há 
2000 anos, para morrer como um cordeiro na cruz fora 
dos portões de Jerusalém como sacrificio por nossos 
pecados. Quando Ele disse: “Está consumado!” 
(João 19:30), Deus havia tornado o Puro em pecado e 
o Justo em maldiςão (2 Coríntios 5:21; Gálatas 3:13), 
“… Havendo feito a paz pelo sangue da Sua cruz, 
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas 
as cousasa, quer sobre a terra, quer nos céus” 
(Colossenses 1:20).
 O ser humano sempre prefere escolher um 
caminho intermediário, para livrar-se de tomar uma 
decisão. Mas só existem dois caminhos na vida: o 
caminho largo ou o caminho estreito. O caminho 
largo leva à perdiςão, o caminho estreito leva à vida. 
Por qual caminho você está indo?

Através do pecado de Adão, todos nascemos no 
caminho espaςoso. Por isso, o Senhor Jesus disse ao 
piedoso Nicodemos, mestre das Escrituras Sagradas: 
“Em verdade, em verdade te digo, que se alguém 
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus 
... Quem não nascer da aqua e do Espírituo (da 
Palavra de Deus e do Espírito Santo), não pode entrar 
no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne 
(depravado e perdido pelo pecado) e o que é nascido 
do Espírito, é espírito (para sempre na presenςa de 
Deus). Não te admires de Eu te dizer. Importa vos 
nascer de novo (de cima, pelo Espírito Santo). ... 
Tu és mestre em Israel, e não compreendes estas 
cousas?” (João 3: 3.5-7.10). 

O novo nascimento é a mudanςa de direςão, a 
qual necessita para chegar ao caminho que leva à 

vida, do caminho natural ao caminho espiritual. 
Isso é o que a ilustraςão mostra: No caminho 
espaςoso vai o homem natural. Ele tem que 
deixá-lo para poder ir ao caminho reto sobre 
a cruz e chegar à gloria. Quem se arrepende e 
reconhece o seu pecado diante do Senhor Jesus e 
Ihe pede que entre em seu coraςão, experimenta 
a maravilhosa verdade eternal de Colossenses 
1:13 and 2:13: “Ele nos libertou do império 
das trevas e nos transportou para o reino 
do Filho do Seu amor … e a vós outros, que 
estáveis mortos pelas vossas transgressões … 
vos deu vida juntamente com Ele, perdoando 
todos os nossos delitos.” 

Deus concluíu a obra de salvaςão! Você tem 
que aceitá-la por fé. E assim estará no lado que 
leva à vida. A fé recebe e experimenta a verdade. 

Só quem entra pela porta estreita, que é o 
Senhor Jesus Cristo, e vai pelo caminho estreito 
seguindo a Jesus Cristo, tem essa nova vida. 
Qual será o fim do caminho em que você está? 
Aonde vai você?                          

Gerhard Schadt-Beck 
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