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Ressurreição
Estudo 1: Ele está vivo! Ressuscitou.

Analisando o contexto
A notícia da ressurreição de Jesus se espalhava como fogo em Jerusalém, embora alguns dos seus
seguidores tivessem dúvidas no seu coração. Dois deles estavam tão desolados que resolveram não
dar bola para aquelas notícias sensacionalistas, tipo que a gente vê em certos programas de televisão.
Porém, inesperadamente, no caminho de volta para casa, um homem se aproxima deles e começa a
perguntar se eles sabiam dos últimos acontecimentos lá da cidade. Os dois, a princípio, deram
respostas evasivas, mas com o tempo eles começaram a ficar impressionados com o quanto aquele
ilustre estranho sabia sobre Jesus e as Escrituras. O assunto ficara tão cativante que aqueles homens
o convidaram a ficar com eles naquela noite. Foi nesse momento que seus olhos se abriram.

Cenário Bíblico
A passagem bíblica para o grupo saber o que está acontecendo está em Lucas 24:13-35.
Não precisa ser uma leitura apressada. O grupo poderá interagir sobre o momento que os dois discípulos estão
vivendo no caminho para Emaús, uma vila distante cerca de 11 quilômetros de Jerusalém.

Compartilhando no grupo
Será que o grupo conseguiu notar algumas situações no texto que, por vezes, nós mesmos
enfrentamos na nossa realidade do dia a dia? Por exemplo:
 A desilusão, aquele sentimento que acontece quando nossas expectativas não são atingidas.
O verso 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. A desilusão e outros
sentimentos são capazes de atrapalhar o reconhecimento de Jesus em nossas vidas?
 A descrença parece muito evidente no texto, principalmente dos versículos 17 a 24. O grupo é
capaz de descrever no que eles deixaram de acreditar?
 O despertamento. Uma hora as coisas precisam mudar, e parece que isso estava
acontecendo nos versos 28 a 32. Note, porém, alguns detalhes: onde eles estavam agora, o
que eles estavam fazendo e o que aconteceu a eles no momento que a refeição era
abençoada. O que o verso 30 nos lembra? Qual foi a nossa última experiência de sermos
realmente impactados diante da Ceia do Senhor?
 A decisão. Algo impressionante acontece nos versos 33 a 35. A decisão daqueles dois
homens é retornar de onde vieram, ou seja, para Jerusalém. Mas que horas deveria ser
aquela? E o medo? Não poderiam esperar até o amanhecer do outro dia? Podemos afirmar
que somente uma verdadeira decisão é capaz de nos levar a procurar aqueles a quem
amamos ou nos relacionamos e falarmos a boa notícia de que Jesus ressuscitou?

A perspectiva de Deus
Acompanhe abaixo um trecho do livro Deus Chegou Mais Perto, de Max Lucado:
Jesus. Você o viu? Os que o viram primeiro nunca foram os mesmos.

- Meu Senhor e meu Deus! – exclamou Tomé.
- Eu vi o Senhor! – afirmou Maria Madalena.
- Vimos a sua glória – declarou João.
- O nosso coração não estava queimando enquanto ele nos falava? – regozijaram-se os
discípulos de Emaús.
Mas Pedro faz a melhor declaração:
- Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade.
Sua majestade. O imperador de Judá. A águia sublime da eternidade. O nobre almirante do
Reino. Todo o esplendor do céu revelado em um corpo humano. Por um período tão breve, as
portas a sala do trono estiveram abertas e Deus chegou mais perto. Sua majestade foi vista. O
céu tocou a terra e, como consequência, a terra pôde conhecer o céu. Em paralelo
surpreendente, um corpo humano abrigou a divindade. A santidade e a natureza terrena
interligadas.
Este não era um messias qualquer. Sua história foi extraordinária. Ele classificou a si mesmo de
divino; contudo, permitiu que um soldado de baixo escalão de Roma lhe infligisse um prego no
pulso. Ele exigiu pureza; contudo, posicionou-se pelos direitos de uma prostituta arrependida.
Ele chamou os homens para marchar; contudo, recusou permitir que o chamassem de Rei. Ele
enviou homens para todo o mundo; contudo, equipou-se apenas com joelhos dobrados e as
lembranças de um carpinteiro ressurreto.
Não podemos considera-lo apenas um bom mestre. As afirmações dele são extraordinárias
demais para limitá-lo à companhia de Sócrates ou Aristóteles. Tampouco podemos classifica-lo
como um dos muitos profetas enviados para revelar verdades eternas. Suas próprias afirmações
eliminam essa possibilidade.
Já se passou um tempo desde que você o viu? Se suas orações parecem insípidas, a resposta
provavelmente é sim. Se sua fé parece tremulante, talvez sua visão dele tenha obscurecido. Se
não consegue encontrar poder para encarar os problemas, talvez seja hora de encará-lo.

A nossa resposta
É impossível viver a experiência de ver com os olhos da fé o Jesus ressurreto e continuar a vida do
mesmo jeito, sem transformações marcantes na caminhada. Que tal refletir e compartilhar:
1. Como o encontro com Jesus pode mudar a vida de alguém?
2. Alguém do grupo é capaz de descrever o primeiro encontro com Jesus?
3. Outro pode dizer como o seu relacionamento tem crescido e amadurecido?
De repente a nossa experiência pode ser a mesma dos discípulos no caminho de Emaús, até mesmo
com a desilusão e a descrença presentes. Mas esteja certo que da mesma forma que Jesus se fez
inesperadamente disponível e conhecido a esses discípulos no caminho, ele fará a você e a muitas
outras pessoas. Quem sabe possamos até ser os instrumentos de Deus no despertamento de parentes
e amigos. Seja o que for, no momento que menos esperamos, ele vai aparecer e fazer a diferença. Ele
está vivo! Ele ressuscitou. Aleluia!

