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SENTIR 
Um dia, Jesus recebeu a notícia que Lázaro, um amigo muito amado, 
estava doente. Porém ele disse aos discípulos “essa doença não acabará 
em morte; é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja 
glorificado por meio dela”. E assim, Jesus ainda ficou dois dias no lugar 
onde estava. 
 
Então, pelo Espírito Santo, ele disse “nosso amigo Lázaro adormeceu, 
mas vou até lá para acordá-lo”. Já pensou numa coisa dessas? Ir para 
acordar alguém que está morto há dias? 
 
E naquele lugar, Jesus ordenou: “Lázaro, venha para fora!”. E seu amigo 
saiu do sepulcro vivo! Consegue imaginar a cena? 
APRENDER 
Naquele tempo, os mortos eram enterrados envoltos em ataduras. 
Portanto, quando Lázaro sai da sepultura, ele está assim, com o corpo 
totalmente enfaixado. Então Jesus diz “tirem as faixas dele e deixem-no 
ir”. Jesus dá essa ordem por uma razão: se Lázaro continuasse 
enfaixado, ele não se moveria além da porta da sepultura. Mesmo vivo, 
Lázaro continuaria parado se as faixas não fossem tiradas.  
 
A história de Lázaro é uma figura da nossa vida. Todos nós estávamos 
mortos em delitos e pecados e estávamos separados de Deus. Mas pela 
graça de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, fomos salvos, curados e 
libertos em Jesus. Como Paulo disse, nós “saímos da morte para a vida”. 
Agora estamos vivos e vivos para sempre! E um dia receberemos um 
corpo glorificado, incorruptível, incontaminável, e nunca mais 
morreremos. 
 

A ressurreição de Lázaro tem a ver com a nossa vida, mas as ataduras 
também. Há três tipos de ataduras que nos impedem de avançar: 
pecado, culpa e ressentimentos. 
 
É preciso dar um passo de fé e, reconhecendo essas ataduras, retirá-las 
da nossa vida, para poder ir em frente. Por isso, quero te perguntar: Há 
alguma coisa que te impede de avançar na vida cristã? 
 
REFLETIR 
Uma das ataduras que paralisa a vida são os nossos pecados 
particulares e íntimos que nós nunca confessamos. Há vários pecados 
que, embora estejam na Bíblia, achamos que “não é conosco”. Consegue 
identificar algum deles que o tenha impedido de avançar?  
 
Só uma pessoa que foi perdoada é livre de toda culpa. Você se sente 
realmente perdoado em todas as áreas em que identificava pecados na 
sua vida ou ainda há dúvidas sobre coisas que imagina que tal vez não 
foram perdoadas? 
 
Coisa mais terrível é a gente se lembrar todos os dias de pessoas com 
quem temos ressentimentos e mágoas. Há feridas que ficam abertas 
durante muitos anos e acabam prejudicando toda a nossa vida. Há ainda 
algum ressentimento que não te deixe avançar? 
 
APLICAR 
 
Compartilhem um tempo de oração e libertação para que todas as 
ataduras sejam retiradas das vidas de cada membro da célula. 
 
Tirem as suas ataduras para que vocês possam ir, para que vocês 
tenham qualidade de vida, para que vocês sintam a graça de Deus. Tirem 
as ataduras que os envolvem e as abandonem na porta da sepultura, em 
nome de Jesus! 
 
 


