IMPEDIDOS DE RECONHECER O CRISTO RESSURRETO
TEXTO: Lucas 24:13-35
13 Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a
onze quilômetros de Jerusalém.
14 No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
15 Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a
caminhar com eles;
16 mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
17 Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? " Eles
pararam, com os rostos entristecidos.
18 Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém
que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? "
19 "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.
20 Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser
condenado à morte, e o crucificaram;
21 e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro
dia desde que tudo isso aconteceu.
22 Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem
cedo ao sepulcro
23 e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de
anjos, que disseram que ele está vivo.
24 Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente
como as mulheres tinham dito, mas não o viram".
25 Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o
que os profetas falaram!
26 Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? "
27 E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a
respeito dele em todas as Escrituras.
28 Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia
mais adiante.
29 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.
30 Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles.
31 Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista
deles.
32 Perguntaram-se um ao outro: "Não estavam ardendo os nossos corações dentro de
nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? "
33 Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os Onze
e os que estavam com eles reunidos,
34 que diziam: "É verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão! "
35 Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora
reconhecido por eles quando partia o pão.
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INTRODUÇÃO:
• Sempre o Senhor Jesus está conosco, como disse em sua Palavra, porém, por
nossas dificuldades não conseguimos reconhece-lo em nossos caminhos ao longo
da vida.
1 – NÃO O RECONHECEMOS PELAS LAGRIMAS DO DESESPERO
• João 20:15 – “Perguntou-lhe Jesus: Mulher porque choras? A quem procuras? Ela
supondo ser Ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz onde o puseste,
e eu o levarei! Disse-lhe Jesus: Maria! Ela voltando-se lhe disse em hebraico: Raboni
(que quer dizer: mestre)”.
• Sl. 46:10-11 diz: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre as
nações; serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco; o Deus
de Jacó é o nosso refúgio”.
2 – PELA IGNORÂNCIA DAS ESCRITURAS
• Lucas 24:25-27 – “E Ele lhes disse: Ó néscios e tardios de coração para crer em
tudo que os profetas disseram! Porventura, não convinha que o Cristo padecesse
essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moises e por todos os
Profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras”.
• João 5:39 diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e
são elas que de mim testificam “.
3 – PELO TEMOR A ESCURIDÃO E AO HOMEM
• João 20:19-20 – “ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as
portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôsse no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e
o lado. Alegrando-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor”.
• Mateus 10:28 diz: “Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma;
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo”.
• Examine I João 4:18.
4 – PELA DÚVIDA
• João 20:25-29 – “Disseram-lhe, então, os outros discípulos! Vimos o Senhor, mas
ele respondeu: se eu não vir nas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo,
e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei”.
• João 14:1,6 diz: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em
mim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao
Pai, senão por mim.”
6 – PELO ÓDIO E CEGUEIRA
• Atos 9:3-7 – “Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente
uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a
resposta foi: Eu Sou Jesus, a quem tu persegues”.
• Examine Atos 9:10-17.
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CONCLUSÃO
• Ao longo da história humana temos visto que o homem continua aprofundando cada
vez mais em sua humanidade (carnalidade) e tem se afastado de Deus e perecido
em seus próprios caminhos.
• Porém, hoje você tem a oportunidade de reconhecer a Jesus como o seu Salvador
e receber graciosamente a Salvação Eterna.
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