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VIDA CONTAGIANTE Estudo 014 FÉ CONTAGIANTE 
“Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze              
quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.”              
Lucas 24.13-14 
 
Esta é a lição que podemos tirar da vida dos discípulos no caminho de Emaús: Veja o problema dos                   
discípulos: Jesus não estava mais aqui na terra. Seus planos ficaram frustrados, não existe mais               
horizonte, se sentem derrotados. Quando estamos preocupados com nossos problemas, sempre           
fixamos nossos olhos neles; conversamos com alguém a respeito deles, e parece que ficamos numa               
roda sem soluções, ficando cada vez mais frustrados. 
 
Para ter uma fé contagiante, você precisa manter a convicção da presença de Jesus, “Enquanto               
conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles;              
mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.” Lc  24:15_16 
 
Muitas vezes achamos que Jesus não está perto de nós. Você já se sentiu assim? Mas a promessa                  
de Jesus em Mateus 28.20 é: “E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 
 
 Para ter uma fé contagiante, MANTENHA A ALEGRIA ACIMA DAS DECEPÇÕES DA VIDA: 
Lc 24:17. “Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles              
pararam, com os rostos entristecidos.” Aqui diz: “Eles pararam, com um jeito triste...” Quando              
achamos que Jesus não está por perto para nos ajudar, perdemos a paz. Nosso rosto se abate,                
entra a tristeza. Não se trata de ficar rindo o tempo todo, mas sim de manter a alegria, a satisfação                    
durante todo tempo. Não aceite que nada te roube a alegria.  
 
 
Para ter uma fé contagiante, MANTENHA A VISÃO CLARA DE QUEM É JESUS: 
Lc24:19 “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.” 
 
Jesus não veio ser um revolucionário político. No verso 21 o texto diz: “Esperávamos que era ele                 
que ia trazer a redenção a Israel” Entra uma desconfiança no seu coração, porque não percebe a                 
presença de Jesus e porque perdeu a paz, você começa a perder sua certeza sobre a pessoa de                  
Jesus. Quem é Jesus para você? Quem perde a visão de quem é Jesus, perde a saúde da sua fé, e                     
logo ela pode adoecer e morrer. 
 
 
CUIDE PARA QUE A FÉ NÃO DÊ LUGAR AO CETICISMO: Lc 24:24 “Alguns do nosso grupo                
foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não               
viram Jesus.” Outras pessoas falaram sobre a ressurreição, mas eles não acreditaram. Mas a              
poucos dias atrás eles acreditavam em Jesus e na Sua promessa de ressurreição. O que aconteceu                
nesta jornada?  
Vivemos dias de incredulidade. Não deixe a incredulidade anular a sua fé! NÃO PERMITA QUE AS                
DÚVIDAS DOS OUTROS ROUBEM SUA FÉ: Muitas pessoas têm testemunhado daquilo que Jesus             
tem feito na vida delas, e você acha que Jesus não vai fazer nada na sua vida. Você tem crido nos                     
testemunhos? 
 
MANTENHA A FÉ NA PALAVRA ACIMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS: Lc 24:25 “Então Jesus lhes             
disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram!” 
 
Era o próprio Jesus que estava falando, mas, naquele momento, eles não O reconheciam. Jesus               
falou sobre tudo o que a Palavra dizia sobre Ele, mas eles não o reconheceram. Você tem buscado                  
a Deus em sua Palavra?  
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... CONTINUACAO 👇👇👇👇👇 
 
 
... Continuação de Uma fé contagiante... PARA MANTER A SUA FÉ 
 
1. CONVIDE JESUS PARA FICAR COM VOCÊ PARA SEMPRE: Lc 24:29 “Mas eles insistiram              
com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco porque já é tarde, e a noite vem chegando.                 
Então Jesus entrou para ficar com os dois.” 
 
A palavra “constranger” usada em outras versões bíblicas, tem o sentido de insistência, mostrar que               
é muito importante a presença Dele. Quanto será que temos demonstrado para Jesus que Ele é                
importante para nós, e desejamos que Ele não se aparte nenhum momento de nós? 
 
 
2. PERMANEÇA EM COMUNHÃO COM JESUS: v 30. “Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão                
e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles.” 
 
Somente se dava o direito de conduzir a comunhão do partir do pão para uma pessoa que                 
nitidamente fosse reconhecida como autoridade espiritual. Devemos convidar Jesus para que nos            
guie nessa comunhão sempre. Em primeiro lugar é a comunhão com Deus.  
 
“Eu sou o caminho... ninguém vai ao Pai senão por mim...”  
 
 OLHA O QUE GEROU NA VIDA DELES, É O QUE GERA EM NOSSAS VIDAS 
 
a. RESTAURAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DA PRESENÇA DE CRISTO: v 31. “Aí os olhos deles              
foram abertos, e eles reconheceram Jesus.” 
 
Adoração - é a volta da percepção do verdadeiro Jesus. Eles voltaram a reconhecer Jesus, o Filho                 
de Deus, o Yeshua Hamashia, o Messias prometido, o Resgatador, o Libertador, o Santo de Deus. 
 
 
b. RESTABELECIMENTO DA PAIXÃO PELA PALAVRA DE DEUS: v 32. “Então eles disseram um              
para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava                 
na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?” 
 
Perceberam que aquilo que estavam sentindo quando Jesus lhes anunciava a Palavra ardia em seu               
coração, mas só ficaram conscientes deste valor quando pediram a Jesus para guiá-los na              
comunhão. 
 
 
c. RETOMADA DO FOCO DA FÉ: v 33. “Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém...” 
 
Voltaram para Jerusalém onde estavam os outros discípulos. Voltaram para somar, voltaram para             
estar juntos. Voltaram para arregaçar as mangas, voltaram para juntos servirem a Jesus, e              
continuarem Sua obra aqui na terra, o ministério de cada um e de todos nós. 
 
 
d. RESTAURAÇÃO DA FÉ CONTAGIANTE: v 35. “Então os dois contaram o que havia acontecido               
na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão.”  
 
E agora estavam novamente contagiados para contagiar em Jerusalém. 
 
A Fé é o combustível para nós levar a outra dimensão, SEM É É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS! 
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