
Ressurreição de Lázaro: 

Uma história de Amor 

João 11.1-46 (Parte 4) 

 

A história da ressurreição de Lázaro aponta para o amor de Cristo por aquela família e mostra 

como Cristo está pronto para resolver o real problema deles e de todos aqueles a quem Ele ama. A 

demonstração desse amor aponta para o seu ministério messiânico. Jesus já havia dito que ele era a luz 

do mundo (Jo 9.4-5). O seu amor pelos seus irmãos mais novos sempre aponta para o caráter redentor 

do seu ministério. Isso foi claramente reconhecido por Caifás. Uma discussão se estabelecera a respeito 

da ressurreição de Lázaro feita por Jesus (Jo 11.47,48). Caifás, por incrível que pareça, profetizou 

corretamente a respeito do aspecto revelador do amor de Cristo por Lázaro. Aquele evento apontava 

para outro evento maior, o próprio âmago do ministério terreno de Cristo (Jo 11.49-52).  

O evento da ressurreição de Lázaro é absolutamente revelador: 

1)  Revelou a morte e ressurreição que haveriam de acontecer (Jo 11.50,51)         Deus tem 

tamanho poder que age na vida de pessoas sem que, necessariamente, elas se deem conta disso (Is 

45.1, Hc 1.6,11, Mt 16.13-17).  

 

2) Revelou o caráter expiatório da ressurreição (Jo 11.50-52)        A lição é refletir sobre como 

Deus está preocupado com todas as necessidades humanas, e isso envolve o presente e o futuro. É o 

verdadeiro amor de Deus revelando-se ao homem e dando ao homem o que ele realmente precisa: a vida 

eterna. 

 

3) Revela que Deus está preocupado com as necessidades humanas reais, imediatas e futuras 

(Jo 11.25,26,40,47,48, 12.9-11)        Cristo está não somente preocupado com a eternidade, mas também 

com os problemas mais imediatos que também interpelam a vida humana.  

 

4) Revela em quem o ser humano deve depositar a sua confiança (Jo 11.25,26,40,47,48, 12.9-

11)      A grande questão para Jesus é quem resolverá o problema da humanidade. A ressurreição de Lázaro 

revela em quem o povo deveria depositar a sua confiança. Quando Jesus conversou com Marta e Maria, 

elas não entenderam que Jesus era a pessoa em quem elas deveriam depositar a sua total confiança para 

a eternidade (Jo 11.24, 39).  

Os fariseus e principais sacerdotes tinham medo de que Jesus fosse justamente reconhecido como 

Messias. A preocupação deles era com a grande quantidade de sinais operados por Jesus (Jo 11.47). Isso 

poderia levar a uma atitude em massa de fé em Jesus e atrair a atenção do governo romano. Isso os levaria 

a ter seus próprios lugares confortáveis mexidos. A preocupação, então, é mais com o que as autoridades 

romanas farão do que com aquilo que o próprio Deus estava fazendo. Esse é o problema da incredulidade 

humana. Dar atenção demais àquilo que os homens pensam ao invés de dar atenção àquilo que Deus 

pensa. Dar mais atenção àquilo que os homens farão do que àquilo que Deus já está fazendo. Dar mais 

atenção para aquilo que os homens dirão do que àquilo que o próprio Deus está dizendo. Enfim, levando 

esse raciocínio adiante, para muitos, a opinião dos homens é mais importante do que a opinião de Deus.  

O que é necessário é que as pessoas entendam aquilo que Deus já está fazendo e o coloquem em 

primeiro lugar em suas vidas (Mt 6.33). Perceba que os sinais (Jo 11.47) eram benéficos em relação ao 

sofrimento do povo. Sinais como o da ressurreição de Lázaro, da multiplicação dos pães (Jo 6.1ss), a cura 

de um paralítico (Jo 5.1ss), entre outros. O que alguém pode ter contra pessoas sendo ressuscitadas, 

curadas de suas paralisias e alimentadas? Somente aqueles que se preocupam mais com a opinião de 

Roma ou dos homens do que com a opinião de Deus. Deus quer que ouçamos a sua voz através daquilo 

que ele está realizando na História porque o seu amor por Lázaro e sua família revela tudo isso. 



Os sinais realizados por Cristo eram apenas para testificar o seu ministério terreno (2 Co 12.12). 

Credenciais que levou o povo à credulidade (Jo 12.9-11). Na história da ressurreição de Lázaro há muitos 

fatores que podem ser vistos como comprobatórios para a realidade de que se trata de uma verdadeira 

história de amor. Essa história ensina que Deus está mais interessado em resolver os problemas do ser 

humano de forma eterna, e não temporária. Há muitos problemas que escondem as reais raízes dos 

problemas humanos. Somente a morte e ressurreição de Cristo resolvem definitivamente estas 

dificuldades.  Deus fala profundamente, apesar de, às vezes, parecer profundamente silencioso. A questão 

é: estamos aptos a ouvir a sua voz? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 
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