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A PORTA ESTREITA 

 

Diz o Evangelho 

Que larga é a porta da perdição 

E que muita gente ela atravessa 

Pois o povo sem noção na vida tem pressa. 

 
Se fizer um paralelo no mundo, 

Tem hora que não se entende 

Porque é que existe 

O trabalhador e o vagabundo, o rico e o pobre, 

 
Tem hora que a gente não compreende 

Porque Deus fez lado a lado 

A honra e a injustiça, 

Por uma porta ter passado. 

 
E como convive a raiva a um só tempo, com um sentimento nobre? 

O fraco e o valente, o destemido e o temeroso 

O triste porque é triste e 

O alegre por ser contente. 

 
Por que é que tem quem acredita, 

Em tudo sem enxergar? 

Quanto há tantos que para ter fé 

Precisa provar. 

 
O mundo parece assim, 

Uma porta para cada caminho, e para onde você for 

A escolha que fizer, não te deixará sozinho 

Na porteira da dor ou na porteira do carinho. 
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O amor que a gente fala, 

Faz poesia, pede e declama, 

O amor que na vida parece coisa feita, 

De tão difícil que é passar nessa porta estreita! 

 

Pois quem ama ilumina a alma 

Na Terra ou em qualquer dimensão 

A chave da porta estreita 

Está em cada coração. 

 

Por isso quem ama abre portas que dão em estradas. 

Quem ama se decepciona, 

Cai e levanta, pra mor de ganhar diploma. 

Quem ama pranteia, mas dá muitas risadas 

 

Quem ama de verdade não aprisiona, liberta o amor recolhido. 

Escolhe a terra mais dura para plantar sua flor 

Quem ama não quer ser reconhecido 

Pois já escolheu a porta estreita do amor. 

 

Quem escolhe essa porta, diz não a diferença  

De raça, credo, sexo e cor. 

Pois a vida é passagem  

E foi feita da imagem 

Pelas “Mão do Criador”. 

 

Zé Lira 

                               


