João 11
Nesta Lição Estudará...
A Morte de Lázaro
Jesus, a Ressurreição e a Vida
Jesus Chora
A Ressurreição de Lázaro
O Plano Contra Jesus
A MORTE DE LÁZARO: Leia João 11:1-16.
Nós já vimos que Jesus tinha poder sobre as doenças. Agora, nestes
versículos, vemos que Ele também tinha poder sobre a morte. Nós sabemos
que os médicos, nos nossos dias, são treinados para ajudarem as pessoas
doentes, dando-lhes os remédios de que necessitam. Mas nenhum deles
jamais aprendeu como trazer de volta à vida um homem morto. Jesus tem
esse poder em Si porque Ele é Deus, o Doador de toda a vida.
Maria, Marta e Lázaro viviam em Betânia, que ficava mais ou menos a
três km de Jerusalém. Quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram
avisar Jesus, mas Ele não foi para lá logo que recebeu a mensagem. Jesus
agiu assim, não porque Ele não amava Lázaro mas porque sabia o que iria
fazer. Jesus sabia que ressuscitando Lázaro, faria com que o povo louvasse
Deus de maneira muito mais profunda do que se Ele apenas o curasse da
sua enfermidade.
Quando Jesus disse que ia para Betânia, os discípulos tentaram impediLo. A vida de Jesus, muitas vezes, tinha corrido perigo em Jerusalém, e os
discípulos ficaram preocupado com Ele.
Outra vez Jesus falou de Si mesmo como a “Luz do mundo”, dizendo
que aqueles que O seguissem não tropeçariam na escuridão.
Para Fazer
1. Quando as irmãs de Lázaro mandaram ir buscar Jesus, porque é que Ele
não foi imediatamente para curar o Seu amigo?
a) Jesus estava ocupado demais para Se preocupar com um doente.
b) Jesus tinha medo de ir a Jerusalém, porque a Sua vida corria perigo.
c) Jesus sabia que Lázaro morreria, mas que esta seria uma oportunidade de
demonstrar o poder de Deus.
2. Já se perguntou porque é que as suas orações não foram respondidas
imediatamente? Pareceu-lhe que Jesus não Se importava com elas?
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JESUS, A RESSURREIÇÃO E A VIDA: Leia João 11:17-27.
Quando Jesus chegou à Betânia, Lázaro já tinha morrido e estava
enterrado há quatro dias. Marta correu ao encontro do Senhor, dizendo:
“Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido” (22*). Ela disse
também que sabia que Deus daria a Jesus qualquer coisa que Ele pedisse.
Vemos neste texto como Jesus conduziu esta mulher a uma fé ainda maior
n’Ele. Primeiramente Ele disse-lhe que o irmão ia ressuscitar. Marta sabia
disto, mas ela estava a pensar que esta ressurreição seria no Julgamento
Final, quando todos os mortos ressuscitarão.
“... Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá” (João 11:25).
Aqueles que crêem em Jesus nunca morrerão espiritualmente. Ainda que
os seus corpos morram, viverão novamente quando chegar a hora da sua
ressurreição.
Marta disse que cria que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus foi com
Marta e os outros, até ao túmulo de Lázaro. Naqueles dias, os mortos geralmente eram sepultados em grutas ou em covas nas encostas de colinas
rochosas. O corpo era colocado dentro e a entrada da gruta era fechada por
uma enorme pedra.
Para Fazer
3. O que é que Jesus disse para Marta?
a) Que Ele era a ressurreição e a vida.
b) Que Lázaro ressuscitaria na ressurreição final.
c) Que não havia ressurreição.
4. Havia quanto tempo é que Lázaro estava enterrado? ________________
5. Decore João 11:25.
6. Transcreva e reflicta sobre versículo 27. __________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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JESUS CHORA: Leia João 11:28-37.
Jesus é um amigo verdadeiro que Se preocupa quando temos problemas
e tristezas. Ele chorou com Marta, Maria e os seus amigos, mas mais tarde
Ele transformou aquela tristeza em alegria. Podemos levar as nossas
aflições a Ele e encontramos conforto.
Jesus importa-Se quando o meu coração sofre
Tão profundamente que não se alegra, nem canta,
Quando as cargas pesam, as preocupações afligem,
E o caminho apresenta-se cansativo e longo?
Jesus importa-Se quando tive de dizer “adeus”
A quem eu mais amava, na terra,
E o meu triste coração dói tanto, que quase parte?
Isso significa algo para Ele? Será que Ele vê?
Ó, sim. Ele importa-Se. Eu sei que Se importa,
O Seu coração comove-se com a minha dor;
Quando os dias são cansativos,
As longas noites fatigantes,
Eu sei que o meu Salvador Se importa. – Frank E. Graeff
Para Fazer
7. Ore por alguém que conhece e sabe que está a sofrer e a necessitar do
consolo de Jesus.
A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO: Leia João 11:38-44.
O que será que Jesus vai fazer? Esta era a pergunta que estava na mente
de todos que ali estavam. Primeiro Jesus orou, agradecendo a Deus por
ouvi-Lo. Depois, Ele ordenou: “Lázaro, sai para fora” (43). O morto ouviu a
voz de Jesus e regressou da morte para a vida.
Este quadro deixa-nos antever o dia em que todos os mortos sairão dos
seus túmulos. A ressurreição dar-se-á em duas etapas. Aqueles que são
salvos ressuscitarão primeiro. Bem mais tarde os perdidos ressuscitarão e
serão julgados pelos seus pecados.
“Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão
nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a
ressurreição da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição da
condenação” (João 5:28-29).
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“Porque, assim como todos morrem em Adão, assim, também, todos serão
vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo, na sua vinda” (1 Coríntios 15:22-23).
“Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram...”
(Apocalipse 20:5).
Para Fazer
8. O que é que Jesus fez por Lázaro?
a) Ele chorou a morte de Lázaro; isso foi tudo que pôde fazer.
b) Ele mandou que Lázaro saísse do túmulo, e Lázaro voltou a viver.
c) Ele confortou Marta e Maria dizendo que o irmão ressuscitaria no último
dia, na ressurreição final.
9. Todos os que morreram ressuscitarão?
a) Não, nem todos ressuscitarão, só os bons.
b) Não, nem todos ressuscitarão, só os maus, os quais irão para o inferno.
c) Sim, todos ressuscitarão: os bons voltarão a viver para sempre, e os maus
serão condenados.
O PLANO CONTRA JESUS: Leia João 11:45-57.
O milagre da ressurreição de Lázaro foi levado ao conhecimento dos
líderes religiosos. Alguns dos líderes criam que jamais haveria uma
ressurreição. Todos os líderes temiam que o governo romano viesse a agir
contra eles e, então, fizeram planos para matar Jesus. Caifás, que era o
presidente dos sacerdotes, disse que seria melhor que um homem morresse,
do que um país todo ser destruído.
Para Fazer
10. O que é que os líderes religiosos pensaram da ressurreição de Lázaro?
a) Eles adoraram Deus.
b) Eles decidiram que Jesus deveria morrer.
c) Eles não creram que Lázaro tinha morrido.
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