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Lucas 24:13-35
13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado 

Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém.

14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.

15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e 

começou a caminhar com eles;

16. mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.

17. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto 

caminham? " Eles pararam, com os rostos entristecidos.

18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em 

Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? "

19. "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.



Lucas 24:13-35
20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser 

condenado à morte, e o crucificaram;

21. e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 
terceiro dia desde que tudo isso aconteceu.

22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã 
bem cedo ao sepulcro

23. e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma 
visão de anjos, que disseram que ele está vivo.

24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo 
exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram".

25. Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em 
tudo o que os profetas falaram!

26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? "

27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a 
respeito dele em todas as Escrituras.



Lucas 24:13-35
28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como 

quem ia mais adiante.

29. 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.

30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu 
a eles.

31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da 
vista deles.

32. 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? "

33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram 
os Onze e os que estavam com eles reunidos,

34. que diziam: "É verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão! "

35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus 
fora reconhecido por eles quando partia o pão.



Tristeza e olhos impedidos
Lc 24.16 e 17

O IMPACTO DA MORTE DE CRISTO

AS MARCAS DA DOR

ACORRENTADOS AO PASSADO

CUSTAR A ENTENDER E DEMORAR A CRER (LC 24.25)



ESPERANÇA

LC 24.21 – “ESPERÁVAMOS

QUE ERA ELE QUE IA TRAZER 

A REDENÇÃO A ISRAEL”



A ressurreição consolida a 
vitória de Cristo na cruz

 A ressurreição é central no plano de 
salvação

“E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que 
vocês têm, e ainda estão em seus pecados.

Neste caso, também os que dormiram em 
Cristo estão perdidos.

Se é somente para esta vida que temos 
esperança em Cristo, dentre todos os homens 
somos os mais dignos de compaixão.”

1 Coríntios 15:17-19



A ressurreição consolida a vitória de 

Cristo na cruz

 Previsão nas Escrituras

“Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos 

nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras” 1 Coríntios 15:3,4

“Tu não me abandonarás no sepulcro, nem 
permitirás que o teu santo sofra 
decomposição.”

Salmos 16:10

“Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo 
e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor faça da 
vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua 
prole e prolongará seus dias, e a vontade do 
Senhor prosperará em sua mão.”

Isaías 53:10



A ressurreição consolida a vitória de 

Cristo na cruz

 Testemunhas oculares

“e apareceu a Pedro e depois aos Doze.

Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos 
de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, 
embora alguns já tenham adormecido.

Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os 
apóstolos;

depois destes apareceu também a mim, como a 
um que nasceu fora de tempo.”

1 Coríntios 15:5-8



A ressurreição 
consolida a vitória 
de Cristo na cruz

 Nós também 
ressuscitaremos

“Ora, se está sendo pregado 
que Cristo ressuscitou dentre os 
mortos, como alguns de vocês 
estão dizendo que não existe 
ressurreição dos mortos?

Se não há ressurreição dos 
mortos, então nem mesmo 
Cristo ressuscitou;

e, se Cristo não ressuscitou, é 
inútil a nossa pregação, como 
também é inútil a fé que vocês 
têm.”

1 Coríntios 15:12-14



A ressurreição consolida a vitória de Cristo na cruz
A vitória sobre o último inimigo: a morte

“Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a 
ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem.

Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo 
todos serão vivificados.

Mas cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; depois, quando ele 
vier, os que lhe pertencem.

Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois 
de ter destruído todo domínio, autoridade e poder.

Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos 
sejam postos debaixo de seus pés.

O último inimigo a ser destruído é a morte.”

1 Coríntios 15:21-26

“Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas 
todos seremos transformados,

num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última 
trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis e nós seremos transformados.

Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de 
incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de 
imortalidade.

Quando, porém, o que é corruptível se revestir de 
incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se 
cumprirá a palavra que está escrita: "A morte foi destruída pela 
vitória".

"Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu 
aguilhão? "

O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.

Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo.”

1 Coríntios 15:51-57



Tenha
Esperança!

Deus é fiel
em todas as 
suas
promessas.



Parabéns às 

mamães da 

Assembleia de 

Deus Bethel

"Muitas mulheres são 
exemplares, mas você a todas 
supera".

A beleza é enganosa, e a 
formosura é passageira; mas a 
mulher que teme ao Senhor será 
elogiada.

Provérbios 31:29,30



Próxima aula – 17 de maio de 2020:

Início do curso de Escatologia –

Estudo do Apocalipse

Nesta semana: ler Ap 1 a 3

QUE DEUS NOS ABENÇOE



Todos os slides estão disponíveis em 

www.adbethel.com.br/escola

Aula para as crianças no YouTube

www.youtube.com/igrejaADBethel

http://www.adbethel.com.br/escola

