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ROTEIRO – Base 30/05/2021 
	

UMA PRESENCA ESPECIAL 
# Lucas 24:13-32 # 

 
“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 que tinham 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 estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no 
caminho e nos expunha as Escrituras? ".” (Lucas 24:13-32 NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO: 

O que vemos neste texto é que se andarmos desatentos por conta de nossas frustrações 
podemos estar perdendo a oportunidade de perceber que Jesus está ao nosso lado. 

§ Você acha que é possível Jesus estar ao seu lado e você não perceber? Comente! 
 
I. DESESPERO DA AUSÊNCIA DE DEUS 

§ Você já se perguntou onde estava Deus em determinada situação? Comente! 
 
II. DESCRENÇA NAS PROMESSAS DE DEUS? 

§ Será que Deus pode nos abandonar ou fazemos uma imagem distorcida de Deus?  
 
III. DISCREPANTE TENTATIVA DE ENSINAR A DEUS 

§ É correto a criatura ensinar o criador? 
 

IV. DESATENTO DA PRESENÇA DE JESUS 
§ Qual presença faz arder seu coração?   
§ Quem perto de você mexe com seus sentimentos? 
§ Quem você gostaria que estivesse presente em um momento de dor? 

 
CONCLUSÃO: 

§ Você consegue sentir a presença de Deus? 
§ Você deseja sentir a presença de Deus?? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Você conhece a realidade de sua Célula melhor que ninguém. Lembre que você tem total liberdade para 
elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas acima, desde que elas 
permaneçam no objetivo da mensagem. 

 
Íntegra do Esboço da Mensagem: 
	

UMA PRESENCA ESPECIAL 
# Lucas 24:13-32 # 

 
“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 que tinham 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 estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no 
caminho e nos expunha as Escrituras? ".” (Lucas 24:13-32 NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 

A presença de algumas pessoas é fundamental em momentos cruciais da nossa vida. No 
texto fica evidente que havia desesperança no coração dos discípulos de Jesus e, Aquele que 
tantas vezes esteve presente entre eles, havia desaparecido. Mulheres haviam encontrado o 
túmulo vazio e recebido a testificação de anjos de que Ele estava vivo, mas isso não foi o 
suficiente para crerem. 

 
Assim como os discípulos a caminho de Emaús o mundo hoje tem: 
 
I. DESESPERO DA AUSÊNCIA DE DEUS 

"Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui! Ressuscitou! Lucas 24:5-6) 
 
• Há um verdadeiro pavor da morte por parte daqueles que não tem esperança em Cristo 

Jesus.  
• O medo da fome e do futuro estão em muitos lares do mundo hoje. Soma-se a isso o vazio 

e desesperança total de quem não conhece o Dom da vida.  
• Onde está Deus? É a pergunta que o ser humano faz nesse tempo de dor e sofrimento. 
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II. DESCRENÇA DAS PROMESSAS DE DEUS 
“Mas eles não acreditaram nas mulheres; as palavras delas lhes pareciam loucura.” (Lucas 24:11) 
• Crendo no que não deveria crer, segue o homem contemporâneo aflito nas suas 

elucubrações sobre fé e religião; 
• Crenças erradas são hoje a maioria das práticas religiosas de um mundo que crê e descrê 

a partir das decepções que sofre com a religião institucionalizada. 
 
 
III.  DISCREPANTE TENTATIVA DE ENSINAR A DEUS 

“Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas 
que ali aconteceram nestes dias?"”  (Lucas 24:18) 
• Nas soluções humanas não falta ao homem uma tentativa insana de explicar para Deus 

que Ele está errado.  
• Até quando o ser humano não perceberá a debilidade de tentar ser como Deus e fazer 

coisas como se fosse divino?  
• Tomar a frente de Deus e decidir por Ele a despeito Dele é tolice e falta de sabedoria. 
• Deus é soberano e nada pode ser ensinado a Ele. Sua grandeza não nos capacita ao 

orgulho de conduzir o processo, mas devemos ser humildes e reconhecer Sua 
superioridade.  

 
 
IV.  DESATENTO DA PRESENÇA DE JESUS 

“mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.”  (Lucas 24:16) 
• Sua presença é real em nossa vida e, como o bom pai no futebol do filho, como o amigo 

que não nos deixa em momentos difíceis, como aquele que entra quando todos saem; 
• Assim Jesus se faz perceber aos corações que estão abertos à Sua presença manifesta. 

 
 
CONCLUSÃO: 

• Você pode ter uma experiência profunda da presença de Jesus por meio de Jesus.  
• Perceber Sua doce presença, crer no Seu poder e grandeza fará seu coração arder para 

sempre em louvor. 
• Aceitar seu ensino e esperar por Suas promessas te encherá de esperança e alegria. 

 
 

 
Pr Marivaldo Paes 


