
São três os elementos de um milagre: 
 
1 – A Palavra de Deus, que é a Sua vontade. Portanto deve ser lida, 
meditada, provada, praticada, vivida, saboreada, digerida, amada, 
desejada.... 
 
2 – O poder de Deus, que é manifesto pelo Espírito Santo. Portanto 
deve ser cortejado, desejado, ouvido, sentido, respeitado, cultivado, 
guardado como um tesouro inegociável. Deve ser dada a Ele toda 
liberdade, toda primazia, toda honra... 
 
3 – O ser humano, que é o alvo da Palavra e do Espírito. Portanto, 
tudo o que eu e você temos a fazer é: termos fé, crermos 
incondicionalmente, obedecermos, permanecermos fiel, pois isto é 
santidade! 
 
Nesse período de 21 dias de jejum e oração, vamos buscar alcançar 
a fé que move montanhas e hoje, em nossa jornada em busca dessa 
fé, vamos receber toda revelação e toda unção do milagre que Jesus 
operou em Betânia: 
 
 

O Amor que Ressuscita 
 

JOÃO 11.1-45 
 

Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, 
aldeia de Maria e de sua irmã Marta.2 E Maria, cujo irmão Lázaro 

se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com 
bálsamo, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos.3 

Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está 
enfermo aquele que tu amas.4 Jesus, porém, ao ouvir isto, 

disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para glória de 
Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.5 Ora, 
Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro.6 Quando, pois, 
ouviu que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde 

se achava.7 Depois disto, disse a seus discípulos: Vamos outra 
vez para Judéia.8 Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus 

procuravam apedrejar-te, e voltas para lá?9 Respondeu Jesus: 
Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não 

tropeça, porque vê a luz deste mundo;10 mas se andar de noite, 
tropeça, porque nele não há luz.11 E, tendo assim falado, 

acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-
lo do sono.12 Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se 
dorme, ficará bom.13 Mas Jesus falara da sua morte; eles, 



porém, entenderam que falava do repouso do sono.14 Então 
Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu;15 e, por vossa 

causa, folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais; mas 
vamos ter com ele.16 Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos 
seus condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com 
ele.17 Chegando pois Jesus, encontrou-o já com quatro dias de 
sepultura.18 Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de quinze 

estádios.19 E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e 
Maria, para as consolar acerca de seu irmão.20 Marta, pois, ao 
saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro; Maria, porém, 

ficou sentada em casa.21 Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se 
tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.22 E mesmo 

agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus to concederá.23 
Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir.24 Disse-lhe 
Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último 

dia.25 Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que morra, viverá;26 e todo aquele que vive, e 
crê em mim, jamais morrerá. Crês isto?27 Respondeu-lhe Marta: 

Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que 
havia de vir ao mundo.28 Dito isto, retirou-se e foi chamar em 
segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: O Mestre está aí, e te 

chama.29 Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa, e foi ter com 
ele.30 Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava 

no lugar onde Marta o encontrara.31 Então os judeus que 
estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-

se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao 
sepulcro para chorar ali.32 Tendo, pois, Maria chegado ao lugar 

onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse: 
Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.33 

Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus 
que com ela vinham, comoveu-se em espírito, e perturbou-se,34 
e perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e 
vê.35 Jesus chorou.36 Disseram então os judeus: Vede como o 
amava.37 Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu 

os olhos ao cego, fazer também que este não morreste?38 
Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao 

sepulcro; era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela.39 
Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: 

Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase quatro 
dias.40 Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás 
a glória de Deus?41 Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando 
os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.42 
Eu sabia que sempre me ouves; mas por causa da multidão que 
está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me 
enviaste.43 E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem 



para fora!44 Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos 
com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: 

Desligai-o e deixai-o ir.45 Muitos, pois, dentre os judeus que 
tinham vindo visitar Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, 

creram nele. 
 
Lázaro, é a forma grega de Eleazar (hebraico), significa Deus ajudou.  
 
Ele e suas duas irmãs eram amigos de Jesus. Uma de suas irmãs, 
Maria, é a mesma que, depois deste milagre, ungiu os pés do Senhor 
com bálsamo de nardo puro e enxugou com os cabelos. 
 
 
Há lições preciosas aqui: 
 
1. Maria investiu em Jesus um perfume caríssimo (Judas mencionou 
isso), provavelmente era a poupança para uma futura aposentadoria.  
 
2. Foi a forma de demonstrar sua gratidão por ter recebido de volta, do 
Senhor, a vida de seu amado irmão. 
 
Isso nos ensina que investir financeiramente na obra de Deus é uma 
forma de demonstrarmos nossa gratidão a Jesus, por tudo que Ele fez 
e tem feito em nossa vida. Tudo o que investimos é apenas a semente 
daquilo que um dia colheremos em abundância. 
 
Portanto, nuca recue, nunca pare de investir na obra de Deus, não 
deixe de ser dizimista e ofertante fiel! 
 
Afinal, existe algo material que tenha maior valor que a sua vida ou a 
de alguém que você ama? É claro que não! Maria descobriu que valeu 
a pena abrir mão de sua aposentadoria, pois, nem todo dinheiro do 
mundo poderia trazer seu irmão de volta à vida, mas Jesus pôde e 
pode ainda hoje!     
 
Não se trata de uma troca do tipo: “Eu te dou muito dinheiro se o 
Senhor me abençoar primeiro”. Absolutamente não! 
 
Estou falando de priorizarmos o Senhor acima de qualquer coisa ou 
circunstância. Ele, Jesus, deve ser o primeiro, o mais importante, o 
mais valioso, o digno de honra, de louvor, de adoração... E quando 
Deus percebe que a minha prioridade é Ele, o Seu filho e o Seu Reino, 
então Ele diz aos céus: “Dê a ele o que ele precisa!” 
 



Foi assim com Abraão: “Para Abraão! Não mate o garoto. Eu já 
entendi que você me ama mais do que tudo”. Então o cordeiro para o 
sacrifício aparece preso num arbusto 
 
Com Deus é assim, Ele vê o que temos no coração. Enquanto 
estivermos apegados ao que é errado ou fora do verdadeiro propósito, 
não receberemos o milagre de que tanto precisamos. 
 
A Convicção das palavras de Jesus 
 
Se há algo que podemos destacar, dentre tantas coisas preciosas 
nessa passagem, é a convicção nas palavras do Senhor Jesus: 
 
v.4 - Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é 
para a morte, mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus 
seja glorificado por ela. 
 
Entenda que, se crermos sem duvidar, qualquer situação de angústia 
e dor em nossa vida, será mais uma oportunidade para glorificarmos o 
nome de Jesus. 
 
v.11 - E, tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, 
dorme, mas vou despertá-lo do sono. 
v.14 - Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu;15 e, por 
vossa causa, folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais; 
mas vamos ter com ele. 
 
A Bíblia não diz se Lázaro adoeceu e morreu por causa de algum 
pecado que cometera. Mas, nos leva a entender que era alguém muito 
querido, pelas irmãs e por muitos amigos, inclusive o Senhor Jesus. 
 
Outra coisa que notamos é que Jesus parece adiar sua ida à Betânia, 
mesmo sabendo que seu amigo estava muito doente. 
 
Então, nem toda luta que passamos se deve a pecado que 
cometemos, mas, uma coisa é certa, se buscarmos o Senhor com fé e 
ousadia, Ele se fará presente e aonde Jesus entra, toda doença sai! 
Toda tristeza sai! Toda angústia sai! Toda miséria sai! 
 
O que você ainda está esperando? Clame por Jesus enquanto ainda é 
tempo! Pare de murmurar, de se maldizer, pare de buscar atalhos e 
encare com seriedade esses vinte dias de consagração e busque ao 
Senhor que ressuscita mortos, por amor. 
 
23 Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. 



25 Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê 
em mim, ainda que morra, viverá;26 e todo aquele que vive, e crê 
em mim, jamais morrerá. Crês isto? 
 
Que palavra! Que convicção! Que certeza do milagre! 
 
Ele está dizendo: “Se você depositar em mim toda a sua fé, se você 
passar a olhar só para mim, se você passar a confessar somente o 
meu nome, isso será o suficiente, porque em mim estão todas as 
coisas!” 
 
v.34 - e perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, 
vem e vê. 
v.39 - Disse Jesus: Tirai a pedra. 
 
É preciso tirar do meio toda pedra que nos impeça de ouvirmos a voz 
do Senhor. Que nos impeça de vermos o seu rosto. Que O impeça de 
chegar até nós. 
 
É preciso remover todo pecado, toda falta de perdão, toda rebeldia, 
todo orgulho, tudo o que o mundo tem plantado em nossa vida, toda 
incredulidade...  
 
Também, é preciso deixar que Jesus nos veja como somos, como 
estamos. 
 
v. 40 - Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a 
glória de Deus? 
v.41 - E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te 
dou, porque me ouviste.42 Eu sabia que sempre me ouves. 
 
Jesus é o nosso advogado perante o Pai. Portanto, em toda causa que 
colocarmos em Suas mãos, Deus sempre O ouvirá. 
 
Deus é glorificado na salvação dos homens. Toda vez que alguém 
abandona o pecado e o sistema do mundo, o reino de Deus prevalece 
e o Rei Jesus se sobressai sobre as trevas. 
 
v.43 - E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para 
fora!... Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. 
 
Isso aqui nos fala de uma nova vida, uma nova realidade, sem as 
ataduras do pecado.  
 



Em Cristo somos libertos dos vícios, da mentira, da incredulidade, da 
avareza, da ganância, do adultério, da miséria, da maldade... 
 
Lázaro agora ressuscita totalmente curado da doença que o matou, 
assim também se dá com todos que recebem o milagre das mãos do 
Senhor. Porém, é preciso permanecer são, é preciso andar como uma 
nova criatura. 
 
Conclusão: 
 
Essa mesma convicção e o mesmo amor que o Senhor Jesus 
demonstrou no milagre de Lázaro, estão aqui sobre nós! 
 
Hoje é o dia de se deixar ressuscitar pelo amor de Deus.  
 
- Seja de uma enfermidade,  
- Seja de um coração angustiado pelo sofrimento, pelo abandono, pela  
  decepção, pela traição, pelo desprezo, 
- Seja de uma situação financeira falida, 
- Seja de família desestruturada, um casamento acabado,  
 
Seja qual for a situação e o estado da sua alma, creia em Jesus e Ele 
fará o milagre! 


