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SENTIR 
 
A passagem bíblica que narra a ressurreição de Lázaro tem muito a 
ensinar acerca da Fé cristã. 
O evangelista João destacou o motivo de ter narrado os milagres 
operados por Cristo: “Estes, porém, foram escritos para que creiais que 
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em 
seu nome”. 
Os teólogos Moloney e Harrington enxergam nesta ressurreição um 
"milagre essencial" que inicia uma sequência de eventos que levará à 
crucificação de Jesus. Eles consideram-no como uma "ressurreição que 
irá levar à morte", no sentido de que a ressurreição de Lázaro levará à 
morte de Jesus, o Filho de Deus, em Jerusalém, que terminará por 
revelar a glória de Deus. 
 
APRENDER 
 
Ao lermos a história do milagre da ressurreição de Lázaro, podemos ver 
que Deus usa a dor para: 
 

1. Promover crescimento: Há um processo na nossa vida. 
Crescimento envolve processo. Nenhum ritual substitui o que é 
processo. Processo é algo contínuo, linear, evolutivo, algo que vai 
se transformando ou que anda passo a passo. Jesus entendia 
que Marta e Maria precisavam passar por aquele processo para 
que houvesse crescimento; 
 

2. Revelar o Seu poder: A maior lição de poder contida nos 
evangelhos é quando entendemos que em Cristo a vida sempre 
vence a morte. Marta e Maria estavam nesse processo, as duas 

precisavam aprender sobre SOBERANIA, AMOR, FÉ e também 
sobre o PODER DE DEUS. 

 
Vamos começar nosso tempo de reflexão? Quero fazer duas perguntas: 
Você já teve vontade de pular o processo de crescimento? Será que seria 
sadio fazermos isso? 
 
REFLETIR 
 
Em meio às tuas dores, lágrimas e gemidos o que é que o Espírito Santo 
tem dito a você? O que é que você tem aprendido? 
 
Por vezes, como Marta e Maria, misturamos confiança e indignação, e 
dizemos a Deus: “Por que não me ouves, Senhor?” Como podemos 
superar esses momentos e aprender melhor neles? Como precisa ser 
nosso coração? 
 
Alguma coisa está cheirando mal na sua vida há tempo? Alguma coisa 
não deu certo e já se decompôs? Há alguma área da sua vida em que 
você já perdeu a esperança? 
 
APLICAR 
 
Você crê que Jesus pode ressuscitar o que está morto? A mensagem 
desse texto é a mensagem da vida, e em Jesus a vida sempre vence a 
morte. 
 
Todas as lutas que você está enfrentando é para aperfeiçoar a tua fé, é 
para te mostrar o quanto Deus te ama, e é para que você entenda que 
ele é o Deus Soberano que cuida de você. Dediquem um tempo de 
oração especial em grupo para que o Espírito Santo fortaleça e direcione 
seus corações em meio às lutas, e para que a certeza de que o Senhor 
está cuidando de vocês esteja enraizada nas suas vidas e caminhadas 
de fé. 
 
 


