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Compartilhe qual foi a escolha mais difícil que você tomou em sua vida?

aquela impiedade que nos envenena e destrói. Somente o homem que ainda

Obs.: Prepare um ambiente para que todos possam compartilhar esse

ama essa impiedade se sentirá oprimido e sufocado na estrada do Rei.

momento na célula. Isso será importante para todos se conhecerem melhor.
Todos os dias temos muitas escolhas para tomar. Algumas fáceis e outras

Se a escolha pela Porta e o Caminho Estreitos é tão bom, por que

difíceis como citamos agora a pouco na célula. Para encontrar a Porta e o

enxergamos um cenário diferente em nossas vidas?

Caminho que levam para ao Reino de Deus também somos desafiados a fazer

O fato de termos que fazer uma escolha não permite meio termo, ou meia

uma escolha: nos desfazer da nossa velha personalidade, com seu modo

transformação. Ou você obedece e o serve por inteiro, e passa pela própria

arrogante, teimoso, egoísta e entregar a mente e o pensamento à Deus que é

estreita, ou nunca passará por ela e viverá uma vida com um estereótipo ou

Soberano mais Sábio e mais Benevolente (Leia Mateus 16.24,25; 2 Coríntios

fachada de quem é uma coisa por fora que não é por dentro. Por isso que Jesus

10.4,5). Somente deste modo chegaremos a ser mansos e misericordiosos,

afirma que tal caminho é para poucos!

pobres de espírito e puros de coração, capazes de amar nossos inimigos e orar
por aqueles que nos perseguem.

Como ter certeza que estamos na Porta e no Caminho certos? (v. 16-20)
Jesus descreve que pelas ações que são praticadas por cada uma das pessoas

Na sua opinião, quais são as vantagens de escolher pela Porta e o

(frutos), se conhece o que elas são. Não são as palavras medidas, nem o que de

Caminho Estreitos?

forma teatral se expõem, mas suas ações práticas e seus resultados. Fazer a

Obs.: Incentive todos a opinar e enfatize que ninguém gosta de passar por

vontade de Deus é que demonstra que somos de Deus. Ou seja, fazer a vontade

portas apertadas e estreitas.

de Deus não é fazer qualquer coisa, mesmo que estas coisas sejam boas como:

Embora sejam estreitos, a Porta e o Caminho não inibem o Amor (Efésios

profetizar, expulsar demônios e milagres. Precisamos fazer essas coisas,

3.17-19), não escondem a paz (Filipenses 4.7), não seca a Alegria (1 Pedro

debaixo da vontade e permissividade de Deus e neste caso, estaremos

1.8), não espreme a Misericórdia (Efésios 2.4), não esmaga a Bondade (2

atendendo o Seu desejo completo.

Coríntios 9.8) e não estrangula a Esperança (Romanos 15.13). Tudo isto

Obs.: Se houver tempo, desafie alguns para citar momentos que estavam

abunda na estrada estreita. A única coisa que a porta estreita arranca de nós é

fazendo algo bom, mas que sabiam que não era a vontade de Deus.
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