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13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. 
14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 
15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles; 
16. mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. 
17. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? " Eles pararam, com os rostos entristecidos. 
18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes 

dias? " 
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. 
20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram; 
21. e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. 
22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro 
23. e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. 
24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram". 
25. Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram! 
26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? " 
27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. 

Nova Versão Internacional 



Qual a visão de Jesus 
sobre o Velho 
Testamento? 

Que valor Jesus atribuiu 
à Palavra de Deus? 

Como Jesus usou as 
Escrituras em seu 
ministério? 

Qual era o 
relacionamento de Jesus 

com a Bíblia? 



“Séculos antes de Cristo nascer, Seu nascimento, Sua carreira, 
Seus sofrimentos e glória foram descritos em esboço e detalhes 
no Antigo Testamento. Cristo é a única Pessoa que viveu neste 
mundo cujos antepassados, época de nascimento, modo de 
nascimento, infância, maturidade, ensino, caráter, carreira, 
pregação, rejeição, morte, sepultamento, ressurreição e 
ascensão foram escritos previamente de maneira maravilhosa, 
séculos antes de acontecerem.” 

Dyson Hague 



Semente da 
mulher Gn 3.15 Gl 4.4 

Descendente 
de Davi 

2 Sm 
7.12-13 

Mt 1.11 

Precedido 
por 

mensageiro 
Ml 3.1 

Mc 1.2-
4 

Será odiado 
e executado Is 52 Mt 26 

Ressuscitará Sl 16.10 Lc 24.6 



 Ele se referia a ela como a Palavra de Deus 
o Mc 7.11-13 

 Ele cria que toda ela era igual em autoridade 
o Lc 24.25-27, 44 

 Ele aceitava todas as histórias e milagres registrados na 
Bíblia como verdadeiras 
o Mt 12.40; Mt 24.37-39; Lc 4.25-27 



Da mesma forma como 
Moisés levantou a serpente 
no deserto, assim também é 

necessário que o Filho do 
homem seja levantado, 

para que todo o que nele 
crer tenha a vida eterna. 

João 3:14,15 

Os homens de Nínive se 
levantarão no juízo com esta 

geração e a condenarão; pois eles 
se arrependeram com a pregação 

de Jonas, e agora está aqui o que é 
maior do que Jonas. 

A rainha do Sul se levantará no 
juízo com esta geração e a 

condenará, pois ela veio dos 
confins da terra para ouvir a 

sabedoria de Salomão, e agora 
está aqui o que é maior do que 

Salomão. 
Mateus 12:41,42 

"Assim como foi nos dias de Noé, 
também será nos dias do Filho do 

homem. 
O povo vivia comendo, bebendo, 

casando-se e sendo dado em 
casamento, até o dia em que Noé 

entrou na arca. Então veio o dilúvio e 
os destruiu a todos. 

"Aconteceu a mesma coisa nos dias de 
Ló. O povo estava comendo e 

bebendo, comprando e vendendo, 
plantando e construindo. 

Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, 
choveu fogo e enxofre do céu e os 

destruiu a todos. 
"Acontecerá exatamente assim no dia 

em que o Filho do homem for 
revelado. 

Lucas 17:26-30 



Milagres como 
consequência da 
pregação da Palavra 

Milagres como 
centro da pregação   

e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios; não 
permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda 
estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e 
seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando! " 
Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. 
Foi para isso que eu vim". Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os 
demônios. 

Marcos 1:34-39 



Se Jesus concedeu autoridade e utilizou a Bíblia, também 
precisamos reconhecer esta autoridade e voltar a nossa 
pregação à Palavra de Deus.  

 

“A mais urgente necessidade da igreja cristã é a verdadeira 
pregação” 

Martyn Lloyd-Jones 
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