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NO CAMINHO DE EMAÚS
“Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém sessenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas
sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se
aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o
reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que ides tratando à medida que caminhais? E
eles pararam entristecidos. ... E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o
pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu; então, se lhes abriram os olhos, e o
reconheceram; mas ele desapareceu da presença deles”. Lucas 24.13-17, 30-31.
Temos no texto acima um episódio envolvendo dois dos discípulos, que
caminhavam entristecidos pelo caminho de Emaús. Estavam tão tristes e preocupados
com a morte de Jesus que quando Ele se aproximou deles, não o reconheceram.
Assim também somos nós, as dificuldades, lutas e provações que passamos nos
entristecem de tal maneira que mesmo quando Jesus se aproxima não o percebemos.
Nóssos olhos cegados pelas circunstâncias não conseguem mais ver que Ele está
conosco, até porque essa foi a sua promessa: “E eis que estou convosco todos os dias até
a consumação dos séculos”. (Mateus 28.20b).
As vezes estamos guardando uma grande aparição, algo estrondoso, mas então,
Jesus vem de forma simples, e seus pequenos gestos nos mostram que está conosco.
Se não estivermos atentos perdermos dia após dia a oportunidade de termos a
experiência do caminho de Emaús.
Então Jesus começa a nos mostrar o quanto Ele tem estado ao nosso lado.
1. Você se lembra de um episódio onde você sentiu a presença de Deus, em seu
dia-a-dia, fortemente?
2. Você consegue vê-lo mesmo nas circunstâncias mais difíceis?

3. Você já teve a sua experiência do caminho de Emaús? (Leia Lucas 24.13-35)

4. Na sua opinião porque perdemos seguidamente, de termos esta experiência?
(Líder de bastante liberdade para as pessoas compartilharem).
5. Precisamos orar e crermos que esta semana ainda Jesus quer e irá nos
proporcionar uma experiência semelhante à do caminho de Emaús. Você crê
nisto? Então oremos, creiamos e estejamos atentos.
Observação: Testemunhe sobre a sua experiência na próxima reunião da célula.
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