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Será que Deus é capaz de resolver 
qualquer problema, mesmo os que 

parecem não ter solução?

^ ´

Ressuscita-me (Aline Barros)-
-

Texto-base: 
Jo. 11:1-46

Vírus. Como é possível que um negócio microscópico
daqueles seja capaz de causar estragos tão grandes?
As pessoas estão isoladas em casa... As escolas,
empresas, parques, instituições e estabelecimentos
estão fechados... E tudo isso para evitar que o vírus se
espalhe e infecte a população. Existe a preocupação
maior com os chamados grupos de risco – idosos,
portadores de doenças crônicas e pacientes com
baixa imunidade – pois no caso deles, contrair o vírus
pode ser fatal. É por isso que todos, jovens e idosos,
indivíduos saudáveis ou em alguma medida
debilitados estão em quarentena. Por amor a alguns,
todos estão pagando o preço! Mesmo assim, talvez a
morte seja inevitável para alguns... Por mais triste que
isso possa parecer, a Bíblia nos traz uma história de
esperança em meio à dor da morte. Vamos conferir?

A Ressurreição de Lázaro
(Soldadinhos de Deus)

^

... que o versículo mais curto da
Bíblia está em João 11:35 e faz
parte da história de hoje? Você
sabe o que diz esse versículo?

crê em mim JAMAIS morrerá.” Jesus explicou a Marta que seu irmão iria viver novamente, mas ela não entendeu
nada. Achou que Ele estava falando da vida no céu após a morte na terra. Eles seguiram até a casa onde Maria
estava e quando ela viu Jesus, caiu aos Seus pés e chorou muito! Jesus ficou tão triste que chorou também.
Tanto Marta quanto Maria pensavam que era o fim, e que não havia nada que Jesus pudesse fazer. Sabendo
disso, Jesus pediu que o levassem Ele até o túmulo onde Lázaro havia sido sepultado: uma gruta fechada por
uma grande pedra. Jesus ordenou que a pedra a fosse removida e Marta exclamou: “Senhor, mas já faz quatro
dias!”, ao que Jesus respondeu: “Se você crer, verá a glória de Deus.” Jesus então orou agradecendo ao Pai pelo
que estava para acontecer, e então gritou: “Lázaro, venha para fora!” E o que aconteceu?. Lázaro saiu da gruta!
Ele ressuscitou! Quando tudo parecia perdido, Jesus salvou o dia. Às vezes, passamos por momentos difíceis, em
que parece que não há mais nada a fazer. É justamente nestes momentos que Jesus pode fazer o impossível,
para a glória de Deus. A história de Lázaro nos ensina que Deus nunca chega atrasado! E mesmo quando
achamos que Ele não nos ouve, ou que está demorando, o tempo e o plano de Deus são perfeitos! Ele tem
poder sobre a morte, e naquele dia – apesar de ter sido Lázaro o centro do milagre – muitas pessoas foram
salvas da morte eterna! A morte na terra pode ser inevitável, mas com Jesus, temos a promessa de vida eterna!

o Mestre para  Betânia. Quando finalmente chegaram, Lázaro
já estava morto havia quatro dias! Quando Marta viu Jesus, ela correu 
ao Seu encontro, e triste pela perda do irmão, ela disse: “Se o Senhor esti-
vesse aqui, meu irmão não teria morrido.” Jesus respondeu: “Marta, quem

Dia 7 - sera que e o fim?

Jesus tinha alguns amigos queridos que moravam
na cidade de Betânia. Eram três irmãos: Lázaro,
Marta e Maria. Certo dia, Lázaro ficou doente e
suas irmãs, muito aflitas, enviaram um recado
pedindo ajuda a Jesus. Quando recebeu a
mensagem, Jesus pareceu não se preocupar e disse
que o fim da doença de Lázaro não seria a morte.
Ele ficou mais dois dias mais onde estava e então
disse a seus discípulos: “Lázaro está morto. Por
causa do que eu quero ensinar a vocês eu me
alegro de não ter estado lá, porque agora vocês vão
crer pra valer!” Sem entender exatamente o que
Jesus estava dizendo, os discípulos partiram com



Versículo para 
memorizar

Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, 
mesmo depois de morrer. (João 11:25) 

Aos olhos das irmãs Marta e Maria, Jesus tinha chegado atrasado!   
Você às vezes também Tem a sensação que Jesus não está ouvindo, ou 

que está demorando para atender as suas orações? 

Lázaro e Jesus eram muito amigos e Jesus amava Lázaro. Você se
considera amigo de Jesus? Você também consegue sentir o amor dEle

por você? Em que situações você pode perceber o amor de Jesus?

Qual deve ter sido a reação das irmãs Marta e Maria quando elas
perceberam que Jesus tinha ressuscitado seu irmão Lázaro?

O que o Espírito Santo ministrou ao seu coração hoje? Vamos orar juntos?
Precisamos crer que Deus tem poder para fazer qualquer coisa a qualquer momento!
Ele está sempre conosco! Vamos perseverar nas dificuldades enquanto esperamos
pelo Seu agir, e não ficar desanimados. Ele é a fonte de cura e esperança, é o Deus
vivo e poderoso para operar milagres em nossas vidas.
Que tal aproveitar este momento para orar por um amigo ou familiar que ainda

não recebeu a salvação? Às vezes ficamos tão preocupados com a vida aqui na

Este foi o momento em que Jesus chamou 
Lázaro para fora do túmulo, e ele saiu de lá 
todo enrolado em panos! Você consegue 

achar as 7 diferenças entre as duas figuras?

Tome uma atitude de fé! Ligue para um familiar ou amigo e fale do amor de Jesus 
e do poder que Ele tem para nos salvar.

terra e nos esquecemos que a vida continua mesmo depois que morremos. Sim, é
claro que Jesus pode curar os doentes e até ressuscitar pessoas para salvá-las da morte, mas a
melhor notícia de todas é que Ele pode – e quer –
nos salvar da morte eterna. Muito obrigado Jesus!


