
 

 

 
TEMA:  Romanos 8.28 –  Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles 
que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. EM TODAS AS 
COISAS SOMOS MAIS QUE VENCEDORES. 
 
LUCAS 24.13-35 - Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado 
Emaús, a onze quilômetros 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. 
 
Quantas vezes o nosso coração não tem queimado como estes dois discípulos no caminho de 
Emaús. 
 
Senhor oramos para que neste dia o Senhor faça arder em nossos corações suas verdades 
para que reconhecemos o Senhor em todas as coisas de nossas vidas, e dependemos ainda 
mais do seu senso de direção. 
 
Quero destacar alguns aspectos do nosso estilo de vida que não conseguimos enxergar como 
Deus espera que enxergamos e encaramos com Maturidade a nossa vida cristã como estilo de 
vida inegociável em diversas áreas/ 



 
1. RECONHECER – Eles não reconheceram a presença de Jesus enquanto caminhavam 

na estrada. Quantas vezes na estrada da nossa vida não reconhecemos o Senhor 
falando, agindo nos alertando ou até mesmo manifestando o seu amor para conosco. 
Nos tronamos céticos, frios e insensível a voz do Espírito Santo. Vs. 16 – Relata que 
eles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Quantas vezes em nossa caminhada 
deixamos de reconhecer o próprio Jesus. 
 

2. SENCÍVEL – Estar sensível a voz de Jesus. Sem o Espírito Santo não teremos 
condições de discernir e avançar ou parar. Ficaremos com dúvida de qual voz estamos 
ouvido durante a caminhada. Vs. 13 – Registra que eles caminharam por 11km e não 
estavam sensíveis a voz de Jesus. 

 
3. CRER – Crer em Jesus. Vs. 17 – A bíblia afirma que os seus olhares estavam 

entristecidos, provavelmente sua alma estava abatida e sem esperança, pois eles se 
esqueceram e duvidaram das promessas de Jesus para a vida deles. Quantas vezes 
nos encontramos desta mesma, forma e não conseguimos compreender o que está 
acontecendo conosco. Por isso o índice de pessoas doentes na alma depressiva e 
ansiosas, pois foram marcadas, abandonaram o primeiro amor, se distanciaram na 
caminhada de Jesus, o deixando-o para segundo plano em suas vidas. A fé foi esfriando 
e deixaram de ter suas experiências com o Mestre. 

 
4. ENTENDIMENTO – Precisamos de entendimento e clareza para enxergar as maravilhas 

das leis do Senhor para as nossas vida. E os nossos olhos só serão abertos quando 
realmente participarmos do corpo de Cristo, pois nos Vs. 30-32 - 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?” Quando tivermos parte com o Ele os nossos 
olhos serão abertos para a verdadeira vida em Cristo Jesus. Vs. 45 - Então lhes abriu o 
entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. 

 
5. COMUNHÃO - A falta de comunhão com o Senhor gera dúvidas em nosso coração e o 

nosso coração é enganoso diz as escrituras. Por isso precisamos alimenta-lo todos os 
dias. Vs. 38 - Ele lhes disse: “Por que vocês estão perturbados e por que se levantam 
dúvidas no coração de vocês? 

 
Jesus neste dia nos chama, convoca, nos convida a nos arrepender e obter uma novo estilo de 
vida nesta caminhada cristã de ter um novo coração, ter convicção, esperança, exercitar a 
nossa fé e avançar para as promessas dEle para cada um de nós. Precisamos pegar cada um 
de nós a nossa cruz e anunciar as boas novas do evangelho, e os nossos passos serão belos 
ao anunciar as boas novas de Cristo. Amados nos tornemos a partir de hoje testemunhas de 
Cristo vivo e nos tornemos homens, mulheres, jovens cheios do Espírito Santo. 
Vs. 47-49 - e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a 
todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes 
envio a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto”. 
 



A necessidade da vida pelo Espírito Santo e seus benefícios: 
 
É necessário entendimento e revestimento do Espírito Santo, pois a nossa finita carne e 
leis nos limitam a enxergar e viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. 
 
Rm.8.3 - Porque, aquilo que a Lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, 
Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo 
pecado. E assim condenou o pecado na carne. 
 
A lei nos torna incapaz mas o Espírito Santo nos torna capaz e nos transforma. Jesus em 
Lucas 24.49 – nos deu um código muito poderoso que foi – O que os discípulos seriam os 
primeiros a ouvir e ver tudo, assim nos tornaríamos suas testemunhas. E o que viria depois é 
muito mais importante: Enviarei o que o meu Pai prometeu a vocês, permaneçam na cidade até 
que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. O ESPIRITO SANTO. 
 

1. MENTALIDADE – Rm.8.6-9 - A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do 
Espírito é vida e paz; a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete 
à Lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a 
Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o 
Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não 
pertence a Cristo. 

 
2. SER GUIADO -  Rm.8.13-16 - Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; 

mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são 
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito 
que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota 
como filhos, por meio do qual clamamos: “Aba, Pai”. O próprio Espírito testemunha ao 
nosso espírito que somos filhos de Deus. 

 
3. SER FORTALECIDO – Rm.8.26-27 - Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa 

fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, 
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 

 
4. SER VENCEDORES – Rm.8.28-34 - Sabemos que Deus age em todas as coisas para o 

bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos 
que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que 
justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por 
nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou 
por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? 
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à 
direita de Deus, e também intercede por nós. Vs. 37-39 - Mas, em todas estas coisas 
somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido 
de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, 



nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na 
criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor. 

 
Deus nesta manhã está disposto a abrir os nossos olhos e enxergar além do que somos 
capazes de enxergar. 
Nos levar a ter mais experiências com Ele vamos participar da Ceia do Senhor e os nossos 
olhos espirituais serão abertos de forma extraordinária e sobrenatural. Quero convidar a você a 
se preparar abra o seu coração. 
Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos nos unir ainda mais com Ele nos 
conectar, avançar e receber a Cristo em nossas vidas. 
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