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DE VOLTA PARA JERUSALÉM

INTRODUÇÃO

Comentar um pouco sobre as bênçãos que Deus tem para nós quando, como        

indivíduos e como igreja, nos dispomos a buscar aqueles que não estão mais         

frequentando a igreja.  

Jesus é nosso modelo em todas as coisas. Não poderia ser diferente quando

falamos sobre como trabalhar com pessoas que estão desanimadas ou até 

mesmo afastadas da fé e da igreja. 

Na história do encontro que Jesus teve com dois de Seus discípulos a caminho de 

Emaús, Ele nos ensina algumas lições que podem ser aplicadas à nossa 

realidade, especialmente quando lidamos com aqueles que precisam voltar para 

“Jerusalém”. 
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Dois discípulos de Jesus. 

           - Para onde estavam indo? 

 

	 Uma	aldeia	que	ficava	a	11	ou	12	km	de	distância	de	Jerusalém	chamada	Emaús.	

De acordo com a Int. Standard Bible Encyclopedia: E-J, Wm. B. Eerdmans Publishers 1995 

p. 77,	o	nome	Emaús	significava	banho	quente	ou	fonte	termal.	

 É interessante pensar que esses discípulos, que antes tinham o coração aque-

cido pela expectativa de ver Jesus ser coroado rei de Israel, acabando com a sub-

missão dos judeus ao Império Romano pagão, agora estavam voltando cabisbaixos, 

frustrados e decepcionados para sua vila. 

 Estavam cansados, tristes, e sem esperança. Emocionalmente abalados e com 

a fé em perigo, o que esses discípulos buscavam era, de fato, o conforto de um “ba-

nho quente”. Algo que pudesse trazer alívio para a alma, para o coração, algo que 

nós buscamos, muitas vezes, depois de um dia extenuante de trabalho. 

Veja o que Ellen White fala ao comentar esse episódio sobre a situação emocional e 

espiritual desses dois discípulos de Jesus:

 

  

 

“Coração ferido pela decepção”: Algumas pessoas também experimentam isso 

na igreja. Passam por alguma decepção, até consigo mesmas. Percebem que,                    

mesmo após terem sido batizadas, não são perfeitas, ainda são pecadoras. Às vezes, 

a decepção vem de outros irmãos que percebem que também são pecadores.

 E alguns, em sua decepção, acabam por começar a buscar outras fontes de 

alegria, de contentamento, “fontes quentes” que, na sua visão, podem devolver a 

alegria ao seu coração. 

Seguiam tristemente o caminho, ao crepúsculo, falando sobre as ce-

nas	do	julgamento	e	da	crucifixão.	Nunca	antes	se	haviam	sentido	tão	

desalentados. Destituídos de esperança e de fé, caminhavam à som-

bra da cruz. [...] Coração ferido pela decepção, lábios trêmulos, dis-

seram: E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel; mas 

agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas 

aconteceram (O Desejado de Todas as Nações, p. 562). 
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- Mas por que estavam assim?

 “Sua fé havia morrido com seu Senhor e seus olhos, cegados pela increduli-

dade, não reconheceram o Salvador ressuscitado” (Ellen G. White, Perto do Céu. Tatuí: 

Casa Publicadora Brasileira, 2013. (Meditações Diárias). 

 Em sua caminhada com Jesus, esses discípulos perderam a fé em Sua Palavra. 

E com isso, o inimigo de Deus conseguiu lançar em seu coração as sementes da dú-

vida	e	do	desânimo.	Eles	“esperavam...”,	diz	o	texto.	Amavam	a	Jesus,	mas	alimen-

taram expectativas equivocadas a respeito Dele. Então, o que Jesus fez? Ele ignorou o 

vale sombrio pelo qual passavam esses dois discípulos? Ele Se afastou deles e seguiu 

Seu caminho? Não!

 

JESUS SE APROXIMOU DELES

- Como Jesus iniciou Sua aproximação? 

 Jesus se pôs ao lado deles para caminhar com eles. Demonstrou interesse ao 

perguntar: Sobre o que estão conversando, e por que estão tristes? 

 Aqui há uma preciosa lição que precisamos aprender. Ao detectar pessoas que 

por qualquer razão estão vivendo a experiência de afastar-se de Deus e da igreja,   

devemos tomar a iniciativa de nos aproximar, e não esperar que elas venham até 

nós. 

 Muitas vezes, elas estão machucadas, com o coração ferido, e simplesmente 

não têm forças para voltar. Precisamos tomar a iniciativa de nos aproximar. Ao Se 

aproximar, Jesus perguntou sobre o que estavam falando, mesmo sabendo a respos-

ta. Ao perguntar, Ele demonstrou que estava realmente interessado em ouvi-los, in-

teressado em compartilhar. O mesmo deve acontecer conosco quando nos propomos 

a trabalhar por aqueles que precisam ser restaurados, precisamos nos aproximar e 

nos interessar verdadeiramente. 

- O que Jesus fez então? 

 “Foi seu primeiro trabalho o explicar-lhes as escrituras” (Ellen G. White, O 

Desejado de Todas as Nações, p. 563).

 Por que Jesus explicou para eles as profecias a respeito do Messias na Bíblia? 
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Ora, aqui há uma outra preciosa verdade: somente a Palavra de Deus tem o poder 

de aquecer o coração frio e indiferente com o Senhor. Lembre-se de que, emocional 

e espiritualmente, esses discípulos estavam em busca de uma “fonte termal”, algo 

que pudesse devolver a alegria da salvação em seu coração. Sabendo disso, Jesus 

ofereceu a verdadeira fonte de toda a alegria, Ele mesmo, conforme está revelado em 

Sua Palavra. Aqui o princípio é: menos de nós e mais de Deus. 

Chegando a Emaús

- Quando chegaram à sua residência em Emaús, o que ofereceram ao “viajante” que 

os acompanhava?

 Eles o constrangeram a permanecer com eles, pois já era tarde. 

Constranger é mais forte do que convidar. Constranger é fazer o que Jacó fez naquela 

noite quando lutou com o anjo e disse: “Não te deixarei ir, se não me abençoares”  

O Senhor está disposto a entrar no coração e transformar a vida daquele que se abre 

para Ele. E por isso mesmo Ele insiste tanto. Lembre-se do que nos revela Apocalip-

se	3:20.	Ele	está	à	porta.	Ele	não	está	longe	gritando,	ou	enviando	um	terceiro	para	

fazê-lo, não! Ele mesmo está à porta batendo, chamando, convidando. 

- E se os discípulos não tivessem insistido?

a Oportunidades boas existem para ser bem aproveitadas, são presentes da graça de 

Deus. Temos que alertar aqueles que ainda não abriram a porta de seu coração de que 

o “companheiro de viagem” não permanecerá para sempre à porta. 

- O que disseram eles quando reconheceram Jesus?

 Quando reconheceram Jesus, duas coisas aconteceram: uma diante deles e 

outra neles próprios. 

Houvessem os discípulos deixado de insistir no convite, e não               

teriam	ficado	sabendo	que	seu	Companheiro	de	viagem	era	o	Senhor	

ressuscitado. Cristo nunca força a Sua companhia junto de ninguém. 

Interessa-Se pelos que Dele necessitam. Mas se eles passam adian-

te, indiferentes e descuidados, sem pensar no Hóspede celestial ou 

pedir-Lhe que neles habite, Ele passa. Assim sofrem muitos grande 

perda (Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, p. 564).
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	 1.	Jesus	desapareceu	da	presença	deles.	O	que,	definitivamente,	não	significa	

que Jesus os deixou. Ele somente Se ocultou aos olhos deles. Já veremos isso na se-

quência. 

	 2.	Eles	ficaram	imediatamente	felizes	outra	vez	e	perceberam	que	enquanto	

ouviam atentamente a Palavra de Deus, seu coração ardia. 

“Quanto mais recebemos da Palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com o 

Deus da Palavra” (Warren Wiersbe, Comentário Expositivo,	v.	5,	p.	361).	

Sabe? É impossível ter um encontro com o Senhor em Sua Palavra e não ser impac-

tado. Podemos até não querer reconhecer publicamente, mas quando ouvimos da 

Bíblia,	o	Espírito	Santo	fala	forte	ao	nosso	coração.	E	onde	o	desânimo	e	a	dúvida	

prevaleciam,	a	fé	e	a	alegria	se	firmam.

                              Mudança de direção e coração

- O que eles fizeram imediatamente? 

 Imediatamente se levantaram e mudaram de direção. Puseram se novamente 

a	caminho	de	Jerusalém.	A	mesma	raiz	da	palavra	é	usada	para	o	filho	pródigo	

(Lucas	15:20).

 

      DECISÃO IMEDIATA! SENSO DE URGÊNCIA! TENHO QUE VOLTAR AGORA!

 Sabe? Assim como a igreja, Jerusalém não era perfeita. Tinha seus problemas, 

tinha	seus	desafios.	No	entanto,	mesmo	com	todas	as	dificuldades	ainda	era	a	cidade	

da paz (Stephen J. Binz, Jerusalem, the Holy City,	p.	2).	

  

Era	o	lugar	onde	Jesus	disse	que	deveriam	permanecer	(Atos	1:4).	Era	o	lugar	em	que	

os	discípulos	deveriam	ficar	unidos.	Assim	também	é	na	igreja,	que	pode	ter	seus	

problemas	e	desafios	por	ser	composta	de	seres	humanos	pecadores.	No	entanto,	é	

a ordem e o desejo do Senhor que permaneçamos juntos na igreja, unidos em um só 

propósito,	desfrutando	de	um	vínculo	de	amor	e	paz	(João	17:22-23).

Os	dois	discípulos	voltaram	depressa	os	11	ou	12km	até	Jerusalém	para	encontrar	e	

contar aos seus irmãos o que tinham experimentado. Mas, e quanto aos perigos do 

caminho e da noite? As estradas não eram seguras à noite. O caminho tão pouco era 

reto e plano. Será que não deveriam ter esperado mais um tempo para voltar? Quem 
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sabe a segurança e a estabilidade de um novo amanhecer? 

A Bíblia nos conta que não podiam mais esperar. A alegria era tanta, que estavam 

contagiados com a boa notícia da ressurreição. Não podiam esperar nem por mais 

um minuto. A hora de voltar era durante a noite mesmo. Eles poderiam voltar nas 

horas mais escuras e sombrias. Sabe por quê? 

Conclusão: 

 A. SAIBA QUEM SÃO OS QUE PRECISAMOS BUSCAR. 

Em nossa igreja, existem aqueles que por alguma razão se encontram desanimados, 

se distanciando cada vez mais da “Jerusalém” / Igreja, um lugar que, mesmo imper-

feito, ainda é, e continuará sendo, um lugar de paz, onde Deus quer que estejamos 

cuidando uns dos outros e buscando sempre salvar mais pessoas. 

 B. APROXIME-SE E DEMONSTRE INTERESSE E COMPAIXÃO.

Estamos iniciando o movimento que culminará na Semana de Evangelismo do Re-

encontro. Como Jesus fez e faria novamente se estivesse em nosso lugar, precisamos 

nos aproximar dessas pessoas, precisamos nos interessar por elas, ouvi-las e, então, 

contar-lhes que em Jesus há perdão e restauração.

A noite é escura, mas resplandece sobre eles o Sol da Justiça. Salta-

-lhes de alegria o coração. Parecem estar em um mundo novo. Cristo 

é um Salvador vivo. Não mais O pranteiam como morto, mas se rego-

zijam por um Redentor vivo. [...] 

Em alguns lugares o caminho não é seguro, mas sobem pelas partes 

íngremes, escorregando na lisura das rochas. Não veem, não sabem 

que estão sendo protegidos por Aquele que com eles viajara pelo mes-

mo caminho. Tendo na mão o cajado de peregrino, avançam sempre, 

desejando ir mais depressa do que ousam fazê-lo. Perdem o trilho, 

mas tornam a encontrá-lo. Correndo aqui, tropeçando acolá, vão 

sempre para a frente, tendo bem próximo, ao lado, por todo o cami-

nho, o invisível Companheiro. (Ellen G. White, O Desejado de Todas as 

Nações, p. 565).
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 C. QUANDO TIVER A OPORTUNIDADE, ABRA A BÍBLIA COM AMOR. NÃO HÁ 

PODER MAIOR.  

Não existe fonte de alegria, esperança e salvação que traga conforto ao coração do ser 

humano como a Bíblia, a Palavra de Deus. Por isso mesmo, quando tiver a oportuni-

dade,	abra	a	Bíblia	diante	desse	irmão,	dessa	irmã,	e,	com	carinho,	amor	e	confiança,	

mostre as promessas que Deus nos deixou sobre Seu poder restaurador. Lembre-se: 

“A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra de Deus”.

 

          D. MOSTRE ÀQUELES QUE PRECISAM VOLTAR QUE JESUS ESTÁ À PORTA. 

NÃO PODEMOS DESPERDIÇAR ESSA OPORTUNIDADE.  

Aqueles que desejarem Cristo receberão Cristo em sua vida. Jesus jamais recusa um 

convite	sincero.	Espera,	porém,	que	tomemos	a	iniciativa	de	convidá-Lo.	Se	fizer-

mos isso, Sua promessa é: “Entrarei em sua casa, e cearei com ele e Ele comigo” 

(Apocalipse	3:20).

           E. SEJA CONTAGIADO POR ESSE AMOR E ABENÇOADO PELA PROMESSA DE 

SUA PRESENÇA.

A paixão de Cristo provoca em nós a paixão por Cristo. E tomamos a decisão de voltar 

para Ele imediatamente! O amor de Cristo nos constrange/motiva. Nós nos torna-

mos testemunhas contagiantes e encaramos qualquer perigo para compartilhar as 

boas-novas de que servimos um a Deus que está vivo. Fazemos isso porque Ele não 

nos deixa sozinhos pelo caminho. Podemos até não vê-Lo, mas Ele caminha o tempo 

todo ao nosso lado e certamente nos conduzirá pelo caminho de volta até a Jerusalém 

celestial. 

 Agora é sua vez de dizer SIM ao Senhor Jesus Cristo e se comprometer a ir e 

buscar os que estão longe de Jerusalém. Quantos querem dizer ao Senhor hoje: Eu 

Vou?

Oração final


