Estudo 33 - Jesus ressuscita Lázaro
Introdução:
 Leia João 11:1-55 - Maria, Marta e Lázaro eram irmãos que viviam na pequena vila
de Betânia. A vila situava-se a três quilômetros de Jerusalém. Jesus tinha uma
grande amizade com os três irmãos e sempre que ia a Jerusalém para participar
das festas religiosas, hospedava-se juntamente com os seus discípulos, na casa
deles. Jesus e seus discípulos estavam no leste do Rio Jordão quando receberem a
mensagem de Marta e Maria que informava que Lázaro estava doente e prestes a
morrer... como o texto é longo, vamos estudá-lo em partes.
1. O milagre de Jesus
 Leia João 11:1-16 - Ao receber a mensagem de Maria e Marta, ao invés de
apressar-se para ir a Betânia, Jesus permanece mais dois dias onde estava.
 Jesus falou para os seus discípulos que a doença de Lázaro não resultaria em
morte e que demonstraria a glória de Deus através do Filho.
 Depois de dois dias, Jesus disse para os seus discípulos para irem a Judéia. Os
discípulos ficam receosos por causa da hostilidade dos judeus (líderes religiosos).
 “O dia não tem doze horas...” Jesus respondeu que ainda não havia chegado sua
hora, que ainda tinha tempo para trabalhar e que não havia motivos para
temerem.
 Jesus disse ainda que Lázaro dormia e que ele iria para Betânia despertá-lo. Os
discípulos não entenderam que Lázaro tinha morrido e que Jesus iria ressuscitá-lo.
Jesus teve que afirmar que Lázaro morrera e que ele isso faria com que eles
cressem no poder de Deus.
 Leia João 11:17-37 - Uma vez que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, por que ele
adiou o sua viagem? A mensagem demorou um dia para chegar até Jesus; depois
ele aguardou por mais dois dias e só depois foi para Betânia, o que levou mais um
dia. No total passaram-se quatro dias.
 Marta ao saber que Jesus chegara, saiu ao seu encontro.
 Marta disse: “Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido, mas sei
que, mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires.”
 Marta tinha uma fé inabalável em Jesus. Sabia que ele podia realizar um milagre.
 Jesus respondeu: “O seu irmão vai ressuscitar.” Marta não entendeu e afirmou
que acreditava na ressurreição dos mortos que aconteceria no último dia.
 Jesus afirmou: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que
morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê
nisso?” Marta respondeu positivamente. Ela cria que Jesus era o Cristo, o Filho de
Deus que veio ao mundo!
 Marta, então, chamou Maria. Quando Maria encontrou Jesus, ela ajoelhou-se aos
seus pés e disse as mesmas palavras que Marta tinha dito anteriormente: “Se o
Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.”

 Quando Maria rompe em lágrimas, Jesus foi tomado de emoção e perturbou-se
em espírito.
 Jesus estava diante do salário do pecado na vida dos homens – a morte.
 Jesus chorou – silenciosamente ele derramou lágrimas, demonstrando assim sua
compaixão. Alguns acreditavam que essas lágrimas eram fruto do seu amor por
Lázaro, outros, porém, perguntavam por que Jesus não impediu que seu amigo
morresse.
 Leia João 11:38-44 - Mais uma vez comovido, Jesus aproxima-se do sepulcro. Ele
ordena que a pedra que fechava a entrada do túmulo fosse removida.
 Marta prontamente protestou afirmando que Lázaro já estava morto a quatro dias
e que seu corpo já cheirava mal.
 Jesus reprende gentilmente Marta e a relembra de que se ela cresse, veria a glória
de Deus.
 A pedra foi removida, Jesus olhou para o céu e agradeceu a Deus, indicando que o
seu pedido foi concedido. Jesus sempre agia em concordância com o Pai. Ele orou
em voz alta para que todos pudessem crer.
 Depois, Jesus disse: “Lázaro, venha para fora!”
 Diante de todos, Lázaro saiu ainda envolto em faixas. Jesus disse para que os
expectadores o ajudassem a tirar a roupa mortuária para poder ir para casa.
 Leia João 11:44- 55 – Esse tremendo milagre chegou aos ouvidos dos principais
sacerdotes e fariseus.
 Ao invés deles crerem que Jesus era o Messias, resolveram eliminá-lo. Eles
acreditavam que Jesus era uma ameaça para eles e para Roma e que era melhor
um só homem morrer no lugar da nação toda.
 Os sacerdotes e fariseus além de tramar contra a vida de Jesus também queriam
matar a Lázaro, eliminando o testemunho de que Jesus tinha poder sobre a
morte!
 2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus tem o controle sobre todas as coisas... Ele não se atrasa e nem se adianta...
nada consegue deter o seu poder... tudo está debaixo do seu propósito!
 Lázaro era a prova viva de que Deus ajuda seus filhos! Lázaro significa “Deus
ajuda”.
 Jesus pode dar a vida eterna a todos os que creem – Romanos 6:23 e João 11:2526. A morte não tem a última palavra para aqueles que estão em Cristo Jesus
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Jesus disse que aquele que nele crer não morrerá eternamente... você crê nisso?
 Oração.

