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«..Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo

a noite…“
EVANGELHO – Lc 24,13-35

Os comentadores destacaram, muitas vezes, a

intenção teológica deste relato. Que é que isto

significa?

Significa que não estamos diante de uma reportagem

jornalística de uma viagem geográfica, mas de uma

catequese sobre Jesus. O que interessa ao autor

não é escrever um relato lógico e coerente. O que

interessa ao autor é explicar aos cristãos para quem

escreve – na década de 80 –como é que podem

descobrir que Jesus está vivo e como podem fazer a

Experiência do encontro com Jesus ressuscitado.

Trata-se, portanto, de uma página de catequese,

mais do que a descrição fiel de acontecimentos

concretos.
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«..Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo

a noite…“
EVANGELHO – Lc 24,13-35

Mensagem:

"Introdução;vv 13-19a. “:

O relato começa com as palavras "nesse mesmo dia“;

devemos fazer uma reflexão e perguntar, "que dia

estamos a falar“ ? Para nós seria o dia da 

Ressurreição, mas para os dois discípulos era 

simplesmente o terceiro dia da morte de   Jesus! Dia

de desânimo, de tristeza. Quem eram eles? Sabemos 

do relato, que um se chamava Cléofas e outro, não 

sabemos o nome. De repente, no caminho surge 

Jesus, sem que seja reconhecido. Com isto, Lucas

quer dizer que o Ressuscitado não é um   fantasma, 

mas evidência uma nova realidade já  possui, um

corpo glorioso. 
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«..Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo

a noite…“EVANGELHO – Lc 24,13-35

Mensagem(cont):

“Os discipulos falam;vv 19b-24. “:

Diante da oportunidade de explicitar a sua realidade, 

Cléofas não hesita. Ele expõe com clareza a sua 

situação. Diante da morte de Jesus ele frisa uma coisa 

importante:"nós esperávamos que ele fosse o 

libertador de Israel" (v.21). Eles "esperavam", i.e, não 

esperam mais nada. Aqui ressoam traços de decepção, 

desilusão, desânimo, até duma certa “revolta” contra 

Jesus, pois todas as suas esperanças tinham sido 

desfeitas. Os seus sentimentos vão muito além duma 

simples tristeza! É importante notar também que Lucas 

explicita bem quem foi quem matou Jesus - não foi o 

povo, foram grupos de interesse bem definidos: “Os 

chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram-no 

para ser condenado à morte, e o crucificaram" (v.20). 
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«..Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo

a noite…“
EVANGELHO – Lc 24,13-35
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Mensagem(cont):

“As escrituras ;vv 25-27. “:

Agora, e só agora, depois de ter criado o ambiente e 

escutado a realidade, é que Jesus usa a Escritura. 

Ele frisa que eles "custam para entender e demoram 

para acreditar em tudo o que os profetas 

falaram"(v.25). Notemos bem - não custaram para 

saber", mas para "entender e acreditar". Pois eram 

judeus piedosos, que, mesmo sendo analfabetos, 

conheciam de cor os salmos e as profecias. O seu 

problema era que embora conhecessem as 

Escrituras, eles não conseguiam ligar as duas 

coisas. Então Jesus "explica" as escrituras - isso é, 

ele não da uma aula de exegese, mas faz a ligação 

entre a vida deles e a Bíblia, iluminando a sua 

realidade com a Palavra de Deus!
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«..Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo

a noite…“
EVANGELHO – Lc 24,13-35

Mensagem(cont):

“A partilha ;vv 28-32.“:

Chegando em Emaús, os discípulos convidam Jesus para entrar e a 

jantar com eles. Temos aqui o ponto central da história - pois até agora a 

explicação bíblica, por tão bonita que pudesse ter sido, não mudou a vida 

deles. Mas agora sim. Jesus põe-se à mesa e: "tomou o pão e abençoou, 

depois o partiu e deu a eles" (v.30). De propósito, Lucas usa as palavras 

que recordam a Última Ceia. É a experiência da partilha, da comunidade! 

Agora o milagre acontece: "Nisso os olhos dos discípulos abriram-se e 

eles reconheceram Jesus" (v.31). E, neste mesmo momento, Jesus 

desaparece da frente deles! Porquê? Porque, uma vez feita a experiência 

da presença do Ressuscitado no meio deles, eles não precisavam mais 

da "muleta" da sua presença física. E agora eles caiem dentro de si e 

reconhecem que: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos 

falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras?" (v.32) A Bíblia é 

capaz de fazer "arder o coração", mas para "abrir os olhos" é necessário 

a experiência de comunidade, de celebração, de partilhas!
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«..Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo

a noite…“
EVANGELHO – Lc 24,13-35

Mensagem(cont):

“A Missão ;vv 33-36

Se a história terminasse aqui, seria a história duma 

experiência bonita feita por duas pessoas. Isso não 

basta. Tal experiência da presença do Senhor 

Ressuscitado exige a formação duma comunidade 

fraterna de missão. Os mesmos dois que de manhã 

fugiam de Jerusalém, pois era o lugar da morte, da 

perseguição, do fracasso, põem-se no caminho de 

volta! O Que mudou?. A fé pré-pascal, agora passou 

à fé pós-pascal. Em lugar de desânimo, há 

entusiasmo e coragem, pois fizeram a experiência 

de Jesus Ressuscitado. E a história que começou 

com a comunidade desintegrada, termina com a 

comunidade unida, na paz e na alegria pois 

puderam confirmar: "Realmente o Senhor 

ressuscitou, e apareceu a Simão"(v.34). 
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Como é que Ele nos fala? Como é que 

Ele faz renascer em nós a esperança?

Como é que Ele nos passa esse 

suplemento de entusiasmo que nos 

permite continuar? Lucas responde: 

é através da Palavra de Deus, escutada, 

meditada, partilhada, acolhida no 

coração, que Jesus nos indica 

caminhos, nos aponta perspectivas 

novas, e nos dá a coragem de 

continuar, depois de cada fracasso, a 

construir um Mundo ainda melhor.
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«..Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo

a noite…“
EVANGELHO – Lc 24,13-35


