
Ao retirar a Pedra Jesus d� gra�as ao Pai e clama em alta voz (41-
43): “L�zaro, vem para fora!”. L�zaro sai da sepultura e Jesus manda 
desat�-lo e deixa-lo ir (44). 

Com este sinal os judeus que virem visitar Maria creram em Jesus 
(45). 

Nossa maior esperan�a est� no Senhor. Ainda que as circunst�ncias 
digam: “j� cheira mal!”, devemos continuar confiando e fazendo o que Ele 
manda. O milagre est� na nossa obedi�ncia total ao Senhor. 

Permane�a fiel (Hb 5.8).  
Qual a �rea de sua vida que voc� ainda n�o obedece ao Senhor?

Deus deseja realizar grandes coisas na vida de seu disc�pulo. Ajude-o a ser 
obediente e pela f� ele ver� muitos milagres de Deus em sua vida. 

Conclusão: 
Jesus � a nossa ressurrei��o. O seu amor est� presente em todas as 

situa��es. Precisamos ver a vida terrena como uma pequena passagem 
para a verdadeira vida ao lado de Cristo. O final da nossa vida n�o � a 
morte, mas a ressurrei��o no fim dos tempos. Por isso o segredo da 
felicidade e da paz � confiar em Deus em todas as circunst�ncias, sem 
exigir respostas. Quem confia, descansa. Aprendemos que o milagre est� 
na nossa obedi�ncia total ao Senhor. Por isso devemos permanecer fi�is. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 

Salva��o).

Oração final:
Onipotente Deus, Tu somente podes colocar em ordem a vontade e as 
afei��es desordenadas dos pecadores. Concede ao teu povo a gra�a de 
amar o que ordenas e desejar o que prometes; para que, entre as 
inconst�ncias do mundo, permane�am nossos cora��es firmados l� onde se 
acha a verdadeira alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina 
contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m.

5� Domingo da Quaresma
A Ressurreição de Lázaro

Jo�o 11.1-45

Adoração:
Acolhida
Ora��o de Adora��o
C�ntico de Adora��o

Quebra Gelo:
Conte um milagre que voc� 

recebeu do Senhor.

Edificação: Jo�o 11.1-45

A quinta semana da quaresma nos prepara para o in�cio da Semana 
Santa quando entraremos com Jesus em Jerusal�m (pr�ximo domingo) e 
acompanharemos seus sofrimentos e sua ressurrei��o. O tema � o poder de 
Jesus sobre a morte. Jesus � a Ressurrei��o e a Vida. A morte n�o pode 
impedir a a��o do Senhor da vida. Este Evangelho nos ajuda a entender o 
poder de Jesus sobre qualquer situa��o. Ele sempre ser� o Soberano e o 
Senhor. Foi a ressurrei��o de L�zaro que impulsionou a multid�o para 
encontrar com Jesus na "Entrada Triunfal", no "Domingo de Ramos". 

I. O Amigo Lázaro
L�zaro e suas irm�s eram amigos �ntimos do Senhor. O v. 5 diz que 

Jesus os amava. Eram os amigos que Jesus tinha em Bet�nia. O texto diz 
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que L�zaro estava enfermo (1). Alguns homens v�o a Jesus levando ao 
recado de suas irm�s (3): “Senhor, est� enfermo aquele a quem amas”.

A vontade das irm�s de L�zaro era que Jesus viesse logo, pois Ele 
o amava. Jesus tinha grande amor por esta fam�lia, mas apesar deste 
grande amor, L�zaro ficou enfermo. 

As enfermidades n�o s�o sin�nimas da falta de amor de Deus. 
O seu amor est� presente em todas as situa��es. 
Precisamos ver a vida terrena como uma pequena passagem para a 

verdadeira vida ao lado de Cristo (I Jo 5.11).
Voc� j� ficou fraco na f� diante de uma enfermidade? 

O objetivo da c�lula � fortalecer a f� dos irm�os e irm�s e ganhar almas 
para Jesus. A nossa c�lula, em nossa casa, precisa ser como a casa de 
Bet�nia, lugar agrad�vel para a presen�a do Senhor. Lugar de amigos e 
amigas em Cristo. 

II. O plano do Senhor
Jesus, diante da enfermidade do amigo L�zaro, teve um plano: 

esperar mais dois dias onde estava (6) para que L�zaro pudesse morrer e 
depois realizar nele o milagre da ressurrei��o para a gl�ria do Filho do 
Homem. Por isso Ele diz (4) “Esta enfermidade n�o � para morte, e sim 
para a gl�ria de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela 
glorificado”.

Quando decide ir � Jud�ia (7) seus disc�pulos ficam preocupados 
com a persegui��o e perguntam (8): “Mestre, ainda agora os judeus 
procuravam apedrejar-te, e voltas para l�?” 

Jesus cita uma par�bola para afirmar que estava tomando aquela 
atitude segundo a orienta��o divina (9, 10). 

Logo ap�s, Jesus diz aos disc�pulos: (11) “Nosso amigo L�zaro 
adormeceu, mas vou para despert�-lo”. Como os disc�pulos n�o 
entenderam estas palavras (12,13), Jesus diz claramente (14): “L�zaro 
morreu”.

Apesar de L�zaro ser seu amigo, Jesus diz que esta situa��o era 
motivo de alegria, pois atrav�s do milagre seus disc�pulos iriam crer (15). 

Tom� achando que Jesus falava do mart�rio disse (16): “Vamos 
tamb�m n�s para morrermos com ele”.

Muitas vezes perguntamos se Deus n�o poderia fazer alguma coisa 
diferente diante de nossas situa��es dolorosas da vida. 

Precisamos entender que Ele tem seus planos. Mesmo que n�o 
entendamos o Senhor, precisamos confiar e deix�-lo fazer o que est� em 
sua vontade. 

Assim como Tom� e os ap�stolos, nem sempre interpretamos os 
acontecimentos da vida da forma certa. Por isso o segredo da felicidade e 
da paz � confiar em Deus em todas as circunst�ncias, sem exigir respostas 
(Jr 17.7). 

Voc� j� confia em Deus em todas as circunst�ncias?

No discipulado um a um precisamos levar nosso disc�pulo a confiar no 
Senhor. Confiar mesmo n�o entendendo a grandeza de Deus. Os 
prop�sitos de Deus n�o s�o para serem entendidos, mas aceitos pela f�. 

III. O Milagre da Ressurreição
Quando Jesus chegou, L�zaro j� estava sepultado quatro dias (17). 

Estavam presentes muitos amigos judeus que vieram de Jerusal�m (18). 
Quando Jesus se aproxima, Marta vai ao seu encontro (20) e diz

(21): “...se estiveras aqui, n�o teria morrido meu irm�o. (22) Mas 
tamb�m sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus to 
conceder�”.

Quando Jesus declara que L�zaro iria ressuscitar (23), Marta 
afirma a f� na ressurrei��o no �ltimo dia (24). Mas Jesus n�o chegou tarde, 
nem deixaria o milagre para outro dia. O seu prop�sito era operar o 
milagre naquele momento. Por isso Ele diz: “Eu sou a ressurrei��o e a 
vida. Quem cr� em mim, ainda que morra, viver�; (26) e todo o que vive 
e cr� em mim n�o morrer�, eternamente. Cr�s isto?” Marta ent�o reafirma 
sua f� no Senhor (27). 

Marta busca a irm� Maria e esta lan�a-se aos p�s do Senhor e 
repete a frase de Marta (32): “Senhor, se estiveras aqui, meu irm�o n�o 
teria morrido”.

Jesus fica muito comovido em ver Maria e os judeus chorarem (33-
35). O choro de Jesus demonstrou o quanto Ele amava L�zaro (36). Uns 
admirava seu sentimento, outros o criticavam por negligencia pela demora 
em chegar (37).

Jesus emocionado vai ao t�mulo e manda retirar a Pedra (38,39). 
Mas Marta pede a Jesus para n�o fazer isso, pois j� cheirava mal. Jesus 
ent�o diz (40): “N�o te disse eu que, se creres, ver�s a gl�ria de Deus?”


