O Desconhecido na Estrada Para Emau’s
(Lucas 24:12-35)

Este episódio aconteceu logo depois da morte e ressurreição de Jesus,
quando os discípulos ainda não sabiam que Ele havia ressuscitado.
Seus seguidores estavam caminhando de Jerusalém para Emaús,
tristes e desanimados.
Enquanto caminhavam, juntou-se a eles outro homem. “Por que é que
vocês estão tão tristes?” perguntou. Cleopas respondeu: “Você não é
daqui? Não está sabendo de tudo que aconteceu em Jerusalém?” E
então eles contaram para o desconhecido sobre Jesus, como havia
morrido, e que algumas mulheres haviam visto um anjo que lhes dissera
que Ele estava vivo.
Então o desconhecido citou profecias registradas nas Escrituras sobre
esse homem, Jesus. Quando chegaram em Emaús, eles disseram para
o desconhecido: “Como já está tarde, fica em nossa casa.” Quando
se sentaram para a refeição da noite, o desconhecido pegou o pão,
abençoou-o e deu um pedaço para cada um deles.”
Imediatamente, seus olhos se abriram e eles perceberam que o
desconhecido era Jesus. Mas Ele desapareceu de repente. Os dois
homens ficaram tão felizes que correram de volta até Jerusalém, para
contar aos discípulos que Jesus estava realmente vivo.

Cantos

Parte para colar
no verso, depois
de prender
um barbante.
(Ver instruções
ilustradas.)

Partes da moldura
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