A Cidade de Emaús
Emaús era uma cidadezinha, localizada a aproximadamente 11
quilômetros a oeste de Jerusalém.
A cidade é mencionada na Bíblia por causa de dois discípulos de
Jesus, que ficaram muito desencorajados quando souberam de
Sua morte e que Seu corpo desparecera. Eles haviam saído de
Jerusalém e estavam a caminho da cidade de Emaús.
No caminho, encontraram um desconhecido que lhes explicou o
que as Escrituras diziam sobre Jesus. Esse homem lhes ensinou
dos livros de Moisés e dos profetas. Quando se aproximaram de
Emaús, como estava anoitecendo, convidaram o homem para
ficar com eles.
Quando se sentaram para comer, o estranho pegou o pão, o
abençoou e partiu. Nesse momento, os discípulos perceberam
que se tratava de Jesus, e voltaram imediatamente para
Jerusalém para levarem as boas notícias aos outros discípulos.1
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