


- Temos uma missão e estamos em missão! (Filipenses 3.13,14 TB) 

- Os problemas sugam nossas forças e energias, tiram o bom humor, afetam nosso corpo, trazem 
angústia para a nossa Alma. 

Quando você olha demais para seus problemas: 
1. VOCÊ PERDE A CONSCIÊNCIA DA PRESENÇA DE JESUS 
“Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles.
Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo.” Lucas 24:15,16 NVT 

2. VOCÊ PERDE A PAZ, DEVIDO A PRESSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
“Jesus lhes perguntou: “Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham?”. Eles pararam, com o rosto 
entristecido.” Lucas 24:17 NVT 

3. VOCÊ PERDE A VISÃO DA MISSÃO DE JESUS 
“Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: “Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das 
coisas que aconteceram lá nos últimos dias”. “Que coisas?”, perguntou Jesus. “As coisas que aconteceram com 
Jesus de Nazaré”, responderam eles. “Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de 
todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à 
morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu 
há três dias.” Lucas 24:18-21 NVT 

4. VOCÊ PERDE A SENSIBILIDADE PARA OUVIR OS TESTEMUNHOS 
“Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história 
surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. 
Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas 
não o viram.” Lucas 24:22-24 NVT 

5. VOCÊ PERDE O ENTUSIASMO PELA PALAVRA 
“Então Jesus lhes disse: “Como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas 
Escrituras! Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória?”. 
Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a 
respeito dele.” Lucas 24:25-27 NVT 

Atitudes para RETOMAR o foco na vida: 
1. DESEJAR um relacionamento significativo com Jesus 
“Mas eles insistiram: “Fique conosco esta noite, pois já é tarde”. E Jesus foi para casa com eles.” Lucas 24:29 
NVT 
“Mas eles o constrangeram...” TB 
“Porém eles muito insistiram, rogando-lhe...” KJ 

2. RECONHECER Jesus como autoridade sobre sua vida
“Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles.” Lucas 24.30 
NTLH  

Os resultados de TER FOCO NA VIDA: 
a. Restauração da consciência da presença de Cristo 
“Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu.” Lucas 24:31 NVT 

b. Restabelecimento do ardor pela Palavra de Deus 
Disseram um ao outro: “Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as 
Escrituras?” Lucas 24:32 NVT 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?  
2. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?  

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. Diante da crise você ainda tem seus objetivos e missão bem claros? Está buscando atingi-los?
3. Quais são as atitudes necessárias para manter o foco e o que elas nos trazem?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje? 

c. Retomada da Carreira Cristã 
“E, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali, encontraram os onze discípulos e os outros 
que estavam reunidos com eles.” Lucas 24:33 NVT 

d. Restauração do vigor no Testemunho 
“Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam 
reconhecido quando ele partiu o pão.” Lucas 24:35 NVT  (Mateus 28.19-20 NVI) 








