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ROTEIRO – Base 09/05/2021 
REACENDENDO A CHAMA 

# Lucas 24:13-35 # 
 

“E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome 
era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, 
e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como 
que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais 
entre vós, e por que estais tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cléopas, disse-lhe: És tu só peregrino em 
Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe 
disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante 
de Deus e de todo o povo; E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação 
de morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel; mas agora, sobre tudo isso, é 
já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós 
nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro; E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que 
também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao 
sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito; porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó néscios, 
e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram! Porventura não convinha que o Cristo padecesse 
estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele 
se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E 
eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lho deu. Abriram-se lhes 
então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em 
nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, 
levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles, Os quais 
diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera 
no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão.” (Lucas 24:13-35) 
 
INTRODUÇÃO: 

Estamos diante de um momento singular na história da igreja, nunca vivemos dias tão 
difíceis, a apatia é geral. Muitas que outrora eram envolvidos com ações espirituais, hoje andam 
cada vez mas distantes de seu propósito.  

§ Por que tanta frieza espiritual nestes dias? 
§ Você se sente frio espiritualmente ou já se sentiu assim? 

 
I. FAÇA SUA PARTE PARA FUGIR DA APATIA ESPIRITUAL 

§ O que você acredita ser importante para vencer a apatia espiritual? 
§ Que conselho você daria a uma pessoa que anda fria espiritualmente?  

 
II. PRECISAMOS ESTAR ATENTOS PARA NÃO ACEITARMOS A FRIEZA EM NOSSA VIDA 

§ Por que existem pessoas que não aceitam que estão vivendo uma frieza espiritual? 
 

III. O QUE FAZER PARA NÃO CONVIVER, OU NÃO SE CONFORMAR COM UMA VIDA QUE ANDA 
DIANTE DA APATIA ESPIRITUAL? 

§ Como fazer para criar uma auto avalição verdadeira, de nossa postura espiritual 
diante a crise que este mundo tem passado?  

§ O que você está fazendo para influenciar pessoas à sua volta, que vivem este 
momento de afastamento de ações espirituais? 
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Íntegra do Esboço da Mensagem: 
 

ROTEIRO – Base 09/05/2021 
REACENDENDO A CHAMA 

# Lucas 24:13-35 # 
 

“E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome 
era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, 
e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como 
que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais 
entre vós, e por que estais tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cléopas, disse-lhe: És tu só peregrino em 
Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe 
disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante 
de Deus e de todo o povo; E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação 
de morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel; mas agora, sobre tudo isso, é 
já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós 
nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro; E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que 
também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao 
sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito; porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó néscios, 
e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram! Porventura não convinha que o Cristo padecesse 
estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele 
se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E 
eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lho deu. Abriram-se lhes 
então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em 
nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, 
levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles, Os quais 
diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera 
no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão.” (Lucas 24:13-35) 
 
 
INTRODUÇÃO: 

Estamos diante de um momento singular na história da igreja, nunca vivemos dias tão 
difíceis, a apatia é geral. Muitas que outrora eram envolvidos com ações espirituais, hoje andam 
cada vez mais distantes de seu propósito.  
 

• O texto em questão, nos mostra um discípulo (Cleopas) junto ao seu companheiro, em 
uma caminhada para voltar atrás, depois de tudo que viveram como seguidores de Jesus. 

• Deixaram as promessas, ensinos, milagres de Jesus para trás. O maior problema é que 
eles já estavam duvidando de quem era Jesus e de seu poder.  

• Parece que vejo a igreja de hoje nesta caminhada para Emaús. Quantos estão voltando a 
trás, questionando as verdades que o mestre nos deixou. 
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I. FRUSTAÇÕES NÃO PODEM SER PERPÉTUAS EM NOSSA CAMINHADA ESPIRITUAL 
1. Quantos não tem paciência de aguardar as Promessas de Deus em sua vida. 

“E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo 
nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles 
falando entre si”,  
 

Menos de 72 horas depois da morte de Jesus eles já estavam deixando de lado tudo aquilo 
que haviam recebido em 3 anos com o Mestre. 

 
2. Alguns até duvidam do poder de Deus diante das circunstâncias adversas que vivem.  

 
II. JESUS FOI ATÉ ELES PARA TRAZER UM ÂNIMO NOVO, REACENDER A CHAMA QUE AS 

CIRCUNSTÂNCIAS APAGARAM 
• Precisamos alimentar todos os dias a nossa alma com as ações do Céu; 
• Orações, nossa pregação é inútil; 
• Leitura da Palavra;  
• Comunhão com os Santos;  
Essas ações nos farão fugir da aparência do mal.  

 
III.  QUANDO ESTAMOS, DIANTE D´ELE NOSSOS OLHOS ABREM, NOSSO CORAÇÃO QUEIMA E 

TUDO PASSA A FAZER GRANDE SENTIDO 
1. Quantos estão caminhando com Jesus, porém ainda não abriram os olhos para a realidade 

de quem Ele na verdade É? “Abriram-se lhes então os olhos, e o conheceram” 
• A fé precisa ser a maior marca na vida de um filho de Deus, a fé abre nossos olhos para 

o sobrenatural. 
2. A palavra de Deus precisa voltar a fazer diferença em sua vida. 

“Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as 
Escrituras?” 

3. Volte a comunhão do partir do Pão, seu coração precisa estar alinhado com ações 
espirituais. “E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lho 
deu.” 

 
CONCLUSÃO: 

TEMOS QUE VOLTAR AO NOSSO PROPÓSITO, VOLTAR AO QUE FOMOS CHAMADOS! 
• O reino de Deus precisa de você; 
• Aquele que possui um chamado não pode retroceder; 
• A palavra do Senhor liberada a você, sempre vai queimar em seu coração, você não pode 

apagar a chama que Deus um dia acendeu; 
• Não invente desculpas quando Deus está esperando de você respostas! 

 
 

Pr. Luiz Vagner  


