
“Entrem pela porta estreita, pois é 

larga 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.” 1 

Nos últimos dois estudos a gente 

falou sobre os caminhos que podemos 

escolher na vida, e o fato que Deus 

quer nos guiar em nossa caminhada. 

 

No primeiro estudo, decorávamos 

Próverbios, capítulo 14 e versículo 12: 

“Há caminho que parece certo ao 

homem, mas no final conduz à morte”. 

 

Hoje, vamos ler algumas palavras que 

o Senhor Jesus falou sobre os dois 

caminhos: um que leva à morte, o 

outro que conduz à verdadeira vida. 

perdição (destruição, perda, 

ruína), e são muitos os que 

entram” nele. 

 

A outra opção, porém, é um 

caminho quase desconhecido pela 

maioria das pessoas, um caminho 

“apertado” que “leva à vida”. 

 

No próximo estudo, vamos falar 

mais sobre a vida que o Senhor 

Jesus prometeu àqueles que O 

seguessem. Porém, no estudo de 

hoje, queremos falar um pouco 

sobre o fato que “são poucos” as 
pessoas que encontram este 

caminho... 
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ESTUDO N° 3 

Dois caminhos - dois destinos - uma 

só escolha. 

 

O caminho mais trilhado, de acordo 

com as palavras do próprio Senhor 

Jesus, é o caminho “que leva á 



Trabalho em Equipe 
 

Agora nós vamos escolher um 

representante de cada equipe 

para ver se eles conseguiram 

decorar o versículo chave do 

último estudo. 

 

Esta atividade  vale um ponto 

para sua equipe se você 

recitou corretamente o versículo e mais um ponto se você também 

lembrou do “endereço” deste versículo, ou seja, o nome do livro e o 
número do capítulo e versículo. 
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Podemos pensar que estas palavras de Jesus, de que “são poucos os que 

encontram” o caminho que leva à vida, não se aplicam mais nos dias de 

hoje.  Se olharmos ao mundo, e até a nossa própria nação, vimos que 

milhões e milhões de pessoas se chamam de “cristão”, “crente” ou 

“católico” - assim afirmando que são seguidores deste caminho. 

 

Mas será que o caminho, ao que Jesus se referia, aindá é apertado? Será 

que ainda são poucos que o encontram de verdade? 

 

Na atividade de hoje, vamos separar-nos nas duas equipes, e cada equipe 

vai tentar responder às perguntas na próxima página. Depois vamos 

conferir as respostas juntos. Esta atividade valerá pontos para sua 

equipe. 

 

DICA: Precisará de uma Bíblia para poder responder às perguntas 
corretamente!    

Neste estudo de hoje, também teremos “dever de casa”, que valerá pontos 
para sua equipe. O versículo para decorar hoje é Mateus capítulo 7, 
versículo 14: 

“Como é estreita a porta, e apertado o 

caminho que leva à vida! São poucos os que 

a encontram.” -  Mateus 7:14 NVI 



Atividade em Equipe. 

 

Escreva as respostas a estas perguntas: 

 

1. Quando Jesus chamou os apóstolos Pedro e João, Ele disse: 

“_______________________________” (Mateus 4:19) 

 

2. Quando o Senhor Jesus chamou Levi (Mateus), Ele disse: 

“_______________________________” (Marcos 2:14) 

 

3. Quando Jesus encontrou Filipe, Ele disse: 

“_______________________________” (João 1:43) 

 

4. O que Jesus quiz dizer quando Ele mandou que os seus discípulos 

seguirem-lo? 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

5. Quais mudanças aconteceram na vida de um discípulo que resolveu 

seguir Jesus, quando este estava presente aqui na terra? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

6. O que será que o mandamento de “seguir Jesus” significa para a 

gente hoje? 

___________________________________________________ 

 

7. O que mudará em nossa vida se nós resolvemos seguir-lo?

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

8. Será que são muitas ou poucas as pessoas que estarão dispostas a 

realmente seguir Jesus hoje? Por que? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Conclusão (no grupo) 

 

Vamos conversar juntos sobre as respostas. Cada 

resposta certa vale 1/2 ponto para seu grupo. 

 

No próximo estudo vamos falar sobre a vida que 

o Senhor Jesus oferece, e como nós podemos 

andar neste caminho. 

 

Não esqueça de decorar o versículo chave de 

hoje! 


