
A GRAÇA DE DEUS E O ESFORÇO HUMANO 

Esforçai-vos por entrar pela porta estreita (Lc 13.24). 

Queridos, em certa ocasião, alguém perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? A 

resposta foi bastante clara para que entendamos a nossa responsabilidade com a salvação: Esforçai-vos por 

entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Precisamos 

considerar a seriedade das palavras do Mestre, que fazem eco nos ensinos de Paulo, quando nos manda 

desenvolver a nossa salvação, sabendo, porém, que ela vem de Deus (Fp 2.12-13). Além de nos lembrar a 

nossa responsabilidade pessoal com a salvação, o Senhor nos alerta para o imenso perigo de negligenciar a 

bênção da salvação, o que seria terrível. Por isso, o escritor aos Hebreus também nos adverte: Como 

escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação? (Hb 2.3). Sabem por que tão poucos entram 

pela porta estreita e alcançam a salvação? A razão será a porta estreita? Por que e para quem ela é estreita? 

Prestem atenção, queridos! A porta é estreita por uma boa razão: carece de esforço pessoal para entrar. Por 

isso, ela é estreita demais para aqueles que amam mais as trevas do que a luz. Ela é estreita demais para 

aqueles que amam mais os prazeres pecaminosos do mundo e não se preocupam com a salvação de suas 

almas. Ela é estreita demais para aqueles que possuem justiça própria e acham que merecem a salvação 

porque se imaginam bons e justos. Ela é estreita demais para os arrogantes e orgulhosos que não se 

submetem à Palavra do Senhor. Porém, é maravilhoso saber que, embora a porta seja estreita e careça de 

esforço pessoal para entrar por ela, é o Senhor quem nos capacita a seguir os seus passos e nos conduz em 

santidade. É ele quem recompensa todo legítimo esforço para segui-lo. A todos os que batem à porta, ela 

lhes é aberta, tornando possível o livre acesso ao trono da Graça, de onde emana a paz com Deus, o perdão 

de pecados, a justificação, a regeneração, a adoção, a santificação, e uma nova vida em Cristo, desde agora, 

e com Cristo, na eternidade. Por isso, consideremos a palavra do Senhor, que nos ordena: Esforçai-vos! 

Que ninguém seja negligente! Arrependa-se, busque, bata e creia! Saiba que o diabo, os prazeres da carne, 

o mundo e suas tentações, nunca serão vencidos sem dificuldades, sem esforço e sem luta. Pense na 

brevidade e incerteza do tempo e entre agora pela porta estreita antes que seja tarde demais. Que o Espírito 

Santo sensibilize o coração de todos os que leem estas palavras, de modo que, em obediência à ordem do 

Senhor Jesus, se esforcem e entrem pela porta estreita, evidenciando a salvação pela graça. Certamente o 

Dia do Senhor se aproxima em que muitos procurarão entrar e não poderão. Palavras do Senhor Jesus. 

Portanto, assim será. 
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