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JESUS, O SENHOR DA VIDA 
Lucas 7.11-17 

 
SENTIR 
Você já deve ter visto em uma partida de futebol uma falta muito 
forte, não é mesmo? Nesse momento, você fecha seus olhos e 
pensa: “Nossa, isso deve ter doído muito!”  
Já teve outra situação em esse pensamento já veio na sua cabeça: 
“Puxa, como isso deve ter sido difícil pra essa pessoa!” 
 
APRENDER 
 

 

No texto bíblico, Lucas fala de dois cortejos que se encontram na 
entrada da aldeia de Naim. De um lado, o da morte, dos sem 
esperança, que sai da cidade: uma grande multidão acompanha a 
mãe viúva que leva seu filho único para ser sepultado. Naquele 
tempo, os cadáveres eram considerados impuros e, por isso, eram 
enterrados fora dos muros das cidades judaicas.  
 
Do outro lado, o cortejo da vida, que entra na cidade: Jesus é 
acompanhado de seus discípulos e também de uma grande 
multidão. Lucas emprega pela primeira vez o título de “Senhor”, 
indicando que ele é o Cristo, o Senhor da Vida. 
 
Jesus se compadece da viúva e de tantas pessoas cansadas, 
aflitas, enfermas e marginalizadas. Ele assume a dor deles e a 
compaixão entra em ação.  
 
O Senhor da Vida se aproxima e toca o caixão e “os que o 
levavam pararam” (Lc. 7.14). Jesus se envolve com os dramas 
humanos e não tem receio de tocar algo impuro. Ele transgride o 

tabu religioso sobre a impureza legal de um cadáver. Para Jesus, 
a vida está acima de todo legalismo. Com Suas palavras, Ele 
ordena ao jovem que ressuscite. Restitui a vida e a palavra ao 
jovem. Ele é o Senhor da vida! 
REFLETIR 

 

Se estivéssemos no lugar de Jesus, como nós reagiríamos? O que 
você falaria para a viúva? 
 
Quando entramos num lugar de tristeza, de apatia, o Senhor da 
Vida se manifesta através de nós? De que forma? 
 
A dor do outro produz em nós a mesma compaixão que em Jesus 
ou alguma coisa precisa mudar em nós? 
 
O que nos impede de nos aproximar da dor do próximo?  
 
A viúva tinha perdido seu marido. Naquela época, só por isso, ela 
já era socialmente marginalizada. Agora tinha perdido seu filho, 
sua única herança, sua única esperança. Você já esteve no lugar 
dela? Perdeu algo que lhe trouxe muita dor?  Você se sente agora 
como a viúva? 
 
Em algum momento da sua vida Jesus já agiu como Senhor da 
Vida e lhe restaurou? 
 
APLICAR 
 

A reação da multidão é de espanto e admiração que reconhece a 
ação salvífica de Deus: “Um grande profeta apareceu entre nós e 
Deus visitou seu povo” (Lc. 7.16). O Senhor quer andar entre Seu 
povo através de você, da sua vida. Vamos levar juntos, com a 
comunhão e a edificação do GCEM, essa vida de Jesus às 
pessoas. Vamos ser o cortejo da vida! 
 
Ore com os membros da célula para que a presença de vocês junto 
aos pequenos, desamparados e sem esperança leve as pessoas a 
testemunhar: “Deus visitou o seu povo! O Senhor da vida está 
aqui!”. 


