
Ressurreição de Lázaro 

Uma história de Amor 
João 11.1-46 (Parte 2) 

 Vimos que Marta e Maria viveram um momento de crise. Elas tiveram uma crise devido a relação 

afetuosa que tinham com Cristo. Uma relação de amor verdadeiro. Talvez esperassem algum tipo de 

cuidado mais específico. Um cuidado que suprisse as expectativas que elas, eventualmente, geraram 

como fruto dessa história de amor.  

 Nesse sentido, 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? Vimos que Lázaro e 

sua família eram especiais para Jesus.  

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 aquele 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 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) - 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 deem 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 ele perceba. Isso demonstra 

a grandiosidade do seu poder. Mas, além de ser uma história de um amor revelador, descortinando como 

a morte e ressurreição haveria de acontecer, aponta para algo a mais. 

 2) - revelava o caráter expiatório da ressurreição (Jo 11.50-52) - O autor do evangelho joanino 

entende que Caifás referiu-se, profeticamente, ao caráter substitutivo da morte de Cristo. Seria uma 

morte expiatória. Jesus morreria em favor de um povo, de uma nação, construindo assim um povo de sua 

exclusiva propriedade: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 

exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz” (1 Pe 2.9). 

A grande questão é que a morte e ressurreição de Lázaro não apontavam para ele, mas, para outro evento 

mais importante que aconteceria num futuro próximo. Esse evento de Lázaro apontava para o real 

problema dele, de sua família e de toda a humanidade, o pecado. Deus está mais interessado em tratar a 

real causa dos problemas da humanidade, não apenas os seus efeitos.  

Como na ressurreição de Lázaro, o problema do pecado que traz a morte seria resolvido: “Porque o salário 

do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Rm 

6.23). O que Marta e Maria precisavam entender é que Deus não quer apenas consolá-las 



temporariamente, mas, eternamente. Se Cristo não permitisse que Lázaro morresse, ou apenas 

comparecesse em seu velório, ou ainda o ressuscitasse logo após a sua morte, não iria demonstrar a Marta 

e Maria e à humanidade que Ele realmente é a solução para os problemas que trazem essa morte para 

nós. Essa solução apontada por Cristo vem através da morte substitutiva do Messias.  

A lição é refletir sobre como Deus está preocupado com todas as necessidades humanas, e isso envolve o 

presente e o futuro. A providência de Deus manifesta-se mesmo em meio a ignorância humana. Louvado 

seja Deus que sabe mais das necessidades humanas do que o próprio ser humano. É o verdadeiro amor 

de Deus revelando-se ao homem e dando a ele o que ele realmente precisa. A vida eterna... 

 continua... 
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