
Ao lermos o último capítulo do Evangelho segundo Lucas, capítulo 
24, nos deparamos com uma situação muito parecida com a que 
muitas pessoas estão vivendo nesses dias: Tristeza e luto pela 
perda de uma pessoa querida e amada. 
 
Neste capítulo, Lucas nos relata que algumas mulheres que 
acompanhavam Jesus desde a Galiléia, dentre elas Maria 
Madalena, foram ao sepulcro e o acharam vazio, mas que lhes 
aparecera um anjo perguntando: Por que buscais entre os mortos 
aquele que vive? E lhes anunciaram que Cristo havia ressuscitado. 
 
Elas correram até os onze discípulos que estavam igualmente 
tristes, trancados e com medo e lhes anunciaram estas coisas. 
 
Mas, é a partir de verso 13 que está a passagem que vou usar 
como base para essa pregação. 
 
 

O Deus que Transforma, Pranto em Festa 
 

Lc 24.13-21 
13 Nesse mesmo dia, iam dois discípulos para uma aldeia 
chamada Emaús, que distava de Jerusalém 11 kilometros; 
 
14 e iam comentando entre si tudo aquilo que havia 
sucedido. 
 
15 Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio 
Jesus se aproximou, e ia com eles; 
 
16 mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte 
que não o reconheceram. 
 
17 Então ele lhes perguntou: Que palavras são essas que, 
caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. 
 
18 E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o 
único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas 
que nela têm sucedido nestes dias? 
 
19 Ao que ele lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que 
dizem respeito a Jesus, o nazareno, que foi profeta, 



poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o 
povo. 
 
20 e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades 
o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. 
 
21 Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir 
Israel; e, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde 
que essas coisas aconteceram. 
 

Esses dois homens que estavam saindo de Jerusalém em direção à 
Emaús, estavam muito tristes. E eles tinham motivos para isso, 
assim como muitas pessoas e muitas famílias em nossos dias, 
também o tem. 

 
Esses homens estavam profundamente tristes e abatidos, porque 
eles tinham perdido para a morte, o homem mais poderoso, mais 
amoroso e mais puro que pisou na face da terra.  
 
Eles haviam perdido o maior líder que já existiu. 
 
Esses homens estavam tristes porque: 
 
01. Eles sabiam que Jesus tinha repreendido a tempestade no 
mar duas vezes e o vento e as águas lhe obedeceram e assim 
como os doze que estavam no barco, eles também disseram 
espantados: “Meu Deus! Quem é esse que até o vento e o mar 
lhe obedecem? 
 
Eles entenderam que, se Jesus é poderoso para repreender até as 
tempestades, então Ele pode repreender tudo o que se levantar 
contra a minha vida também!  Lutas familiares – Lutas financeiras – 
Calúnias – Perseguições – Abandono – Rejeição - Etc... 
 
 
Esses dois homens estavam tristes porque: 
 
02. Eles viram Jesus curar um cego de nascença que clamava 
por compaixão 
 

Eles entenderam que, se Jesus é poderoso para curar a Bartimeu 
que era cego de nascença, então não há enfermidade que Ele não 
possa cancelar na minha vida, na minha casa, na minha família! 



 
 
Mas esses dois homens estavam muito tristes porque: 
 
03. Eles sabiam que Jesus tinha libertado um homem gadareno, 
de uma legião de demônios, que o escravizavam como um 
louco que vagava pelos cemitérios e tinha que ser acorrentado 
para que não ferir ninguém. 
 
Eles entenderam que se Jesus é poderoso para expulsar legiões de 
demônios da vida de um louco perigoso, então Ele é poderoso para 
repreender e desfazer toda e qualquer obra de demônios na vida de 
qualquer pessoa! Não importa que envolvimento tenha com o reina 
das travas! 
 
Você compreende por que eles estavam tristes? 
 
Eles tinham razão para estarem tristes e abalados porque: 
 
04. Eles sabiam que Jesus havia transformado água em vinho, 
numa festa de casamento e que o vinho que Ele fez da água era 
incomparavelmente melhor que o vinho que serviram primeiro. 
 
Esses dois homens entenderam que, Jesus é poderoso para 
transformar qualquer relacionamento conjugal em ruínas, em um 
relacionamento de amor, de cuidado, de cumplicidade. Ele é 
poderoso para transformar o teu casamento num vinho novo! 
 
 
Mas, saiba que para aqueles que creem em Jesus Cristo, a tristeza 
pode ser até legítima, mas tem os dias contados para acabar! 
 

30 Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou; e, 
partindo-o, lhes servia. 
 
31 Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram; nisto 
ele desapareceu de diante deles. 
 
32 E disseram um para o outro: Porventura não se nos 
abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e 
quando nos abria as Escrituras? 
 

 



A sua tristeza e a sua dor podem até ser legítimas, mas não são o 
que Deus tem reservado para os seus dias! 
 
Hoje o Senhor Jesus que entrar no teu coração e faze-lo arder 
como arderam os corações daqueles homens a caminho de 
Emaús! 
 
 
 


