
  

 

MOTIVO DE ALEGRIA. 

 
Sentindo 
 
PRINCÍPIO BÍBLICO: 

� HEBREUS 13.8 - Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. 
 
Saber que Jesus está conosco é motivo de Alegria, e que podemos confiar nesta verdade. 
 

Aprendendo 

 
Lucas 24.13-35 – CAMINHO DE EMAÚS. 
 
Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetrosb de 
Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e 
discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles; mas os olhos deles foram impedidos 
de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: “Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?” 
Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: “Você é o único 
visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?” 
“Que coisas?”, perguntou ele. “O que aconteceu com Jesus de Nazaré”, responderam eles. “Ele era um profeta, 
poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas 
autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram; e nós esperávamos que era ele que ia 
trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre 
nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e 
nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros 
foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.” 
Ele lhes disse: “Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram! 
Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória?” E começando por Moisés e todos os profetas, 
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o 
qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: “Fique conosco, 
pois a noite já vem; o dia já está quase findando”. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa 
com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o 
reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: “Não estava queimando o 

nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? ”Levantaram-se e voltaram 
imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os Onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam: “É 
verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” Então os dois contaram o que tinha acontecido no 
caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. 
 

Refletindo 
 
No decorrer das nossas vidas infelizmente passamos pela experiência da estrada de Emaús:  

1. A estrada do regresso: Onde retornamos a nossa antiga “vidinha” de pecados e erros. 
2. A estrada da decepção: Onde caímos na decepção com a fraqueza humana.  
3. A estrada do desânimo: Onde ficamos desanimados através das circunstâncias difíceis que nos assola.  

4. A estrada da cegueira: Onde não conseguimos ver a atuação de Deus e achamos que não se importa 
mais conosco.  

 
Porém, se você está na estrada de Emaús, saiba que Deus vai se achegar a você e vai te mostrar como 
voltar para aquilo que Ele te designou.  

 

Aplicando 

 
Mateus 28.19-20 - Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos”. 

 

Atos 2;28 - Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença’. 
 

� HEBREUS 13.8 - Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. 
� Assim como Jesus foi até aqueles discípulos para resgatar a sua identidade, alegria e seu destino. 
� O Senhor neste dia está abrindo seus olhos para você enxergar a sua vida não tem sentido sem Cristo 

Jesus. 
 

Todas as vezes que eu me encontro com Jesus sou restaurado, transformado e renovado. 

 

Conclusão: Chegamos ao fim do caminho de Emaús, foi um dia e uma noite de viagem cansativa, onde o sol 

escaldante das imagens do passado são refletidas na tela da nossa mente. Onde a dura e pedregosa estrada da 

decepção, do desanimo e da falta de comunhão não tem fim. Onde a noite da falta de embasamento Bíblico 

nos afeta a visão e nos deixa sem rumo.  Lembre-se de uma coisa, que é primordial, Ele está com você!  O 

Soberano Deus, através de sua graça se achega a você, mesmo sendo na sua Experiência do Caminho de 

Emaús.  

 

Jesus dá o primeiro passo, ele toma a postura de ir se encontrar com você neste caminho tão doloroso, onde as 

suas feridas (Decepção, apego ao passado, desânimo, falta de comunhão, falta de conhecimento da Palavra) 

estão sangrando e Ele tem o remédio para curá-las. Ele é a solução eficaz para todas as suas dores e feridas.  

Lembre-se hoje é o terceiro dia de suas dores. Terceiro dia é dia de glória, dia em que podemos dizer: Ele 

venceu a morte, Ele é Deus, é dia de vitória.  Abra os seus olhos agora, esqueça o passado, lance fora às 

decepções e busque na Palavra o retorno deste caminho de Emaús.  Não deixe passar muito tempo. Há pessoas 

que esperam chegar a Emaús, para descobrir que Jesus estava presente por um dia e uma noite, e eles não 

viram, nem perceberam.  Lembre-se a solução está do seu lado, é só deixá-lo te abençoar e lhe reforçar os 

ânimos, saia desta estrada e venha para ao caminho que é Jesus.  

Espero que você não deixe que a solução imediata dos seus problemas desapareça na sua frente depois de ter 

estado com ela por todo caminho.  

 

                      Oração 
 

Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele no levante e nos encoraje para anunciar as boas novas e libertar os 

cativos. 

 
Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 23.09.18 


