
RESSURREIÇÃO DE LÁZARO:

Uma História de Amor
João 11.1-46

Marta e Maria  viveram um momento de crise.  A  crise  delas  é  compreensível  porque se  elas,
juntamente com Lázaro, eram de fato uma família amada por Cristo, então era de se esperar que Jesus
aparecesse quando soube que um membro daquela família estava doente. Foi assim que um profeta de
Deus se comportou ao ser tratado muito bem por determinada família (2 Rs 4.8-13) e os laços de amor
se estreitaram  (2 Rs 4.16,17). Talvez a reação que aquelas mulheres esperavam de Jesus foi a que o
profeta de Deus teve ao ser impelido pela mãe do menino de que seu filho morrera. Eliseu foi com ela (2
Rs 4.30). 

O que Marta e Maria esperavam de Jesus é que ele fosse ter com elas, especialmente levando-se
em consideração que eram uma família amada. A crise delas não é uma crise de incredulidade, mas, de
amor. Se eram amadas, por que Jesus não se manifestara. Esse era o ponto.

Lázaro e sua família eram especiais para Jesus. Perceba o que é dito dos membros dessa família:

-  Maria (Jo 11.2) é citada como aquela que tivera uma experiência redentiva de forma pública e
forte (Lc 7.36-50). Jesus demonstra como Maria estava no caminho certo ao escolher a boa parte que
não lhe seria tirada  (Lc 10.42).  Jesus entrou na casa de poucos privilegiados durante seu ministério
terreno. A casa de Maria foi uma dessas. Isso demonstrava o amor de Jesus a ela.

- Marta (Jo 11.1) é citada como alguém que Jesus amava (Jo 11.5).

-Lázaro (Jo 11.1) é citado como aquele a quem Jesus amava (Jo 11.3). E mais, de Lázaro é dito que
era amigo de Jesus (Jo 11.11).

Pode-se ver com clareza que esse não é um caso normal de doença em uma família desconhecida.
O que acentua a ressurreição de Lázaro é que eles eram uma família  amada por Jesus  (Jo 11.5). Isso
torna a leitura desse milagre totalmente diferente. A história de Lázaro é a história de como Jesus age
com aqueles a quem ele ama. Por isso, a ressurreição de Lázaro é uma verdadeira história de amor.
Perceba como esse amor se manifestou.

Um amor revelador (Jo 11.9-10)

A história da ressurreição de Lázaro aponta para o amor de Cristo por aquela família e como está
pronto para resolver o real problema dele e de todos aqueles a quem Ele ama. A demonstração desse
amor apontaria 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  apontam 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)  -  revelava  a  morte  e  ressurreição  que  haveria  de  acontecer  (Jo  11.50,51)
essa profecia aconteceu além da própria intenção de Caifás. Note que o autor do Evangelho diz que o
sumo sacerdote “...não disse isto de si mesmo” (Jo 11.51). O que Caifás tinha em mente era atrair Roma
para livrar-se de Jesus. Nessa intenção, ele acaba por profetizar a respeito da morte e ressurreição de
Jesus Cristo. Essa atividade divina nas pessoas  “em”, “por intermédio de” e “através de” mostra que
Deus age sem que elas tenham suas vontades violadas e façam algo obrigatoriamente contra a própria
vontade. Essa é uma das formas de Deus agir na História. Deus tem tamanho poder que age na vida de
pessoas  sem  que  necessariamente  elas  se  dêem  conta  disso  (Is  45.1,  Hc  1.6,11,  Mt  16.13-17).  A
intervenção de Deus ultrapassa a capacidade de percepção humana. A profecia feita por Caifás revela



isso. Deus usa o ser humano para o bem, sem violar a sua vontade, e necessariamente sem que o
mesmo perceba. Isso demonstra a grandiosidade do seu poder.

O grande ato de amor de Deus foi sua morte e ressurreição em favor de seu povo. Louvado seja o
Senhor por isso. Isso aponta para o consolo temporário e também eterno, entre outras coisas, de Deus.
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