Reencontrando o caminho!
Caminhando...
Rev. Marcelo Rodrigues - 22/03/2020

Lucas 24.13-16

13 Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante
de Jerusalém sessenta estádios.
14 E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
15 Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
16 Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
INTRODUÇÃO
Bom dia! Os últimos dias tem sido agitados, não é mesmo! Por conta do Coronavírus (Covid-19), as
medidas contra a contaminação impuseram a todos nós um grande impacto. Muitos estão em
recesso no trabalho. Escolas, lojas, shoppings fecharam. A população tem sido orientada a não sair
de casa. Como tem sido sua semana? Com a quebra da nossa rotina diária e a recomendação de
sairmos de casa, as vezes o clima dentro de casas pode azedar.
E estamos apenas na primeira semana. Alguns especialistas já dizem que isso pode facilmente virar
um mês, dois ou até 3 meses. Nosso coração preocupado já avança e pensa como será se as coisas
piorarem. Medo de faltar alimento como em alguns países da Europa (ou papel higiênico como nos
EUA). E se eu ficar desempregado ou não receber meu salário? Se a crise se agravar? Se o o vírus
alcançar alguém que eu amo? Se eu ficar doente?
Tudo isso traz angústia e temor ao nosso coração! De tal maneira que nos esmaga. Como enfrentar
toda essa situação? O que Deus tem a dizer? Em momentos assim, ficamos perdidos. E precisamos
Reencontrando o caminho! Esse é o tema da nossa série de mensagens desse mês. Você pode
assistir os outros sermões nas nossas páginas.
Vimos do 1º domingo que o primeiro passo é aprender a caminhar com Deus e fazer Dele o centro de
nossa vida. O 2º passo é Caminhar com os outros. O discípulo que segue seu mestre vai caminhar
com outros. Nunca será solitário! Semana passado aprendemos que devemos caminhar com a gente
mesmo. Não podemos ignorar nossos sentimentos e pensamentos. Deus nos fala e nos trata através
deles. Vamos retomar o caminho da fé? Vem caminhar com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ e O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Caminhando... Lucas 24.13-16 nos conta a história de dois discípulos que, depois da morte de Jesus,
decidem sair de Jerusalém. Não sabemos do motivo de seu deslocamento. Mas tudo leva a crer que
eles desistiram. Acharam que depois da morte de Jesus não haveria mais o que fazer. E eles vão
conversando no caminho sobre os acontecimentos. Talvez se lamentando. E o texto diz que,
enquanto discutiam, Jesus se aproxima deles. Mas seus olhos estão impedidos de reconhecê-lo. O
que nos impede de reconhecer Jesus em nossos caminhos? É a dureza do nosso coração? É perceber
que nosso plano para a vida está dando errado? É desejar muito o que não tenho? É se ocupar
demais com afazeres e ir deixando Deus de lado?
Perceba como podemos enxergar errado, deixando de ver a mão de Deus em nossa vida. Por

exemplo, parece que a morte de Jesus foi o baque que os levou a desistir, seguindo para longe de
tudo. Mas a morte de Jesus é justo o que sabemos hoje ser o sacrifício que me liberta da condenação
dos pecados.
E sei que Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Não se precipite em pensar que está tudo ruim. Até
em meio as crises como a que estamos vivendo existe a mão de Deus, para transformar o mal em
bem, o problema em bênção. Pare de pensar em como as coisas estão ruim, ou no que você não pode
fazer e passe a pensar nas coisas boas que você pode viver hoje. Nas oportunidade que se abrem.
Por exemplo, quem nunca desejou ser liberado do trabalho para estar em casa com sua família,
descansando, tendo tempo para Deus e para si mesmo. Porque então muitos estão reclamando?!
Estar em casa faz com que as coisas realmente voltem ao lugar. De repente temos tempo para parar
e orar. Pra estar em família e conversar, brincar, rir. O trabalho fica de lado e deixa de ser um
impedimento. As coisas realmente importantes voltam a ter espaço!
O texto segue e diz que quando Jesus parte o pão eles o reconhecem:
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. E
disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava,
quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde
acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a
Simão! Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido
no partir do pão.(Lucas 24.30-35)
Reconhecer Jesus nos faz voltar ao caminho. Eles se levantam e voltam a Jerusalém. Precisamos
parar e pedir que Deus abra nossos olhos pra reconhecer Jesus em nossa vida, nas coisas que temos
vivido, nas pessoas ao redor. E Deus nos dá “dicas”. Eles dizem que, mesmo não reconhecendo
Jesus, o coração deles ardia ao ouvir Ele expor a Escrituras. O Espírito Santo nos chama, nos dá
dicas do caminho certo. Você já sentiu isso? O coração arder, bater mais forte? A sensação de que
Deus quer que a gente pare tudo e esteja com Ele. Mas adiamos, resistimos, ignoramos. Talvez você
esteja sentindo isso agora. Não ignore. Ore e peça pra Deus te ajudar a voltar ao caminho. Esteja
sensível aEle!
Também aprendemos com os discípulos que a resposta deve ser imediata. São coisas importantes
demais pra deixar para depois. Defina uma rotina com Deus em meio a essa crise. Assuma
compromissos em família de manter Deus no centro do dia a dia. Não deixe que nada seja mais
importante do que isso nessa crise. Estar com Deus irá manter você forte em meio a esses dias.
CONCLUSÃO
Caminhando… Precisamos seguir caminhando. É fácil se perder. E o pior é que podemos entrar em
uma rotina tóxica nesses dias. Precisamos ser intencionais e não deixar ao acaso. Caminhe com a
gente. Estamos vendo nesse mês como voltar, Reencontrando o caminho! Caminhar com Deus, uns
com os outros e comigo mesmo. Se colocamos nossa vida nos trilhos de Deus, então posso seguir o
caminho independente do que aconteça. Com equilíbrio posso viver o melhor de Deus independente
de crise, quarentena ou o que for. Mas, longe de Deus e do caminho proposto por Ele, até nas
melhores condições eu me perco, a vida perde o sentido, o coração adoece e fica vazio. Vamos ouvir
a voz de Deus e volta? A Palavra de Deus diz “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço,
e elas me seguem” (João 10.27). Ouça a voz de Deu te chamar de volta ao caminho!
DESAFIO

Trabalhe sua agenda em tempos de crise estabeleça, junto com sua família, momentos individuais e
familiar com Deus. Faça desses momentos um compromisso inadiável e inquebrável. Pare tudo o que
estiver fazendo para cumpri-los

