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Vamos aprender sobre a história da ressurreição de Lázaro, narrado no livro de 
João. O professor deve ler este acontecimento com calma e concentração, pois 
o texto é cheio de detalhes, que os alunos que conhecem a história podem 
comentar. Apenas tome o cuidado de não se aprofundar nos sentimentos de 
tristeza, foque a esperança e alegria.

Texto base: João 11:1 a 46

Objetivo: As crianças devem aprender a confiar em Deus mesmo em 
momentos que não há solução. O tempo de Deus é perfeito.

Introdução 

Você pode começar esta aula com uma dinâmica. Escreva em um papel a 
frase “o pior dia da minha vida foi quando…”. Faça vários papéis iguais e 
distribua para todas as crianças da sala. Você pode pedir para que elas 
escrevam o nome delas no papel, ou não, isso fica a seu critério. Depois, 
recolha os papéis (ou pelo menos alguns deles) e liste algumas situações na 
lousa. Se sua classe não tem lousa, apenas diga alto algumas das respostas.

Nem sempre as coisas saem como a gente espera, não é mesmo? Às vezes, a 
gente até acha que pode melhorar, mas nada de bom acontece e ficamos 
muito tristes. Alguém  já passou por alguma situação assim?



Na história de hoje vamos ver o que aconteceu quando algumas mulheres 
ficaram muito tristes porque o irmão delas morreu.

História 

Hoje vamos aprender sobre a história de um homem chamado Lázaro. Ele 
tinha duas irmãs, Marta e Maria. Certo dia, este homem estava muito doente e 
suas irmãs ficaram tristes. Para tentar alguma ajuda, as irmãs de Lázaro foram 
procurar Jesus.

Professor(a), você pode comentar sobre os costumes daquela época, quando 
os homens sustentavam a casa e quando as mulheres ficavam só, passavam 
por dificuldades.

Ao receberem, a notícia os discípulos de Jesus também ficaram tristes, mas 
Jesus logo consolou aquelas pessoas explicando que aquela enfermidade de 
Lázaro não estava acontecendo para tristeza, mas para que todos pudessem 
ver o poder de Deus. Jesus ficou mais dois dias junto àquelas pessoas.

O curioso é que Jesus não saiu correndo para ajudar Lázaro. Por que será que 
Jesus não se apressou. Ele ainda ficou mais dois dias no local que estava 
antes de ir ver Lázaro. Será que ele não estava com vontade de viajar até a 
casa de Lázaro?

Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito. Muitas vezes em nossas vidas 
ficamos desanimados e parece que nada de bom vai acontecer, mas Deus 
quer que possamos confiar nele e que a gente não coloque nossas emoções 
acima da nossa fé. O fato de ficarmos tristes não significa que Deus não gosta 
de nós, ou que Ele não liga pra gente. É nos momentos de tristeza que 
devemos ter fé em Deus, para que possamos superar as dificuldades. A bíblia 
nos diz que feliz é aquele que espera em Deus (Isaías 30:18 – professor, leia o 
versículo em sua bíblia, se for mencioná-lo, pois colocamos apenas uma parte).

Passado os dois dias, Jesus resolveu ir visitar Lázaro. Os discípulos ficaram 
preocupados porque Lázaro morava em uma cidade que as pessoas não 
gostavam de Jesus, e achavam que ir até lá poderia ser perigoso. Jesus disse 
que precisava ir até lá porque Lázaro estava morto. Os discípulos, então 
resolveram ir junto com Jesus.



Professor(a),  alguns detalhes como o trecho acima podem ser pulados, se 
suas crianças forem muito pequenas.

Eles levaram alguns dias para chegar até onde estava Lázaro, e quando 
chegaram lá, avisaram que Lázaro já tinha morrido há quatro dias. Vários 
amigos estavam consolando Maria e Marta, irmãs de Lázaro.

Ao verem que Jesus tinha chegado, Marta comentou com Jesus que acreditava 
que seu irmão estaria no Reino dos Céus.

Lázaro era amigo de Jesus e cria em tudo o que Jesus ensinava. Quando 
cremos que Jesus é realmente o filho de Deus, também temos a certeza que, 
ao morrermos, iremos para o Reino dos Céus, onde viveremos para sempre.

Marta chamou sua irmã Maria para ver Jesus, e quando algumas pessoas 
viram que Jesus estava por ali, foram ouvir o que ele tinha para falar.

Ao ver que todos estavam tristes, Jesus perguntou se já tinha sepultado 
Lázaro. Estavam todos tão tristes que até Jesus chorou. Aquelas pessoas, 
levaram Jesus até o túmulo de Lázaro. Naquela época as pessoas não eram 
enterradas em cemitérios. Os corpos eram levados para cavernas, e depois 
colocavam uma pedra grande para ninguém mais entrar.

Chegando no túmulo, Jesus pediu para removerem a pedra, mas Maria avisou 
que Lázaro já estava morto há quatro dias, por isso, a caverna estaria fedida, 
era melhor não tirar a pedra; no entanto, Jesus respondeu “se você crer, você 
verá a glória de Deus”.

Em alguns problemas que enfrentamos devemos confiar em Deus, talvez seja 
a oportunidade de termos uma experiência maravilhosa que nos fará ver a 
glória e o poder de Deus.

Ao falar do poder de Deus, e de que devemos confiar nele, você pode 
mencionar os frutos do espírito em sua aula. Outro versículo interessante é 
Salmo 27:14.

Jesus orou em alta voz, mandando que Lázaro saísse do túmulo. Foi quando 
aconteceu o que ninguém esperava. Lázaro saiu do túmulo.

Algumas pessoas entenderam que Jesus fez aquilo para mostrar o poder de 
Deus.



Conclusão 

Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, mal podia andar em público naquela 
cidade e nas cidades vizinhas porque muitos queriam matá-lo. Jesus teve que 
fugir para uma região mais distante.

Depois daquele dia, alguns creram que Jesus era o filho de Deus e outros 
achavam que ele só fazia truques. E você o que você acha?

Oração final 

Não salvos: Se você acredita que Jesus realmente é o filho de Deus e que tem 
poder para te dar a vida eterna no Reino dos Céus, ore comigo pedindo para 
que ele seja o salvador de sua vida (ORE).

Salvos: Se você já acredita que Jesus é o filho de Deus e quer orar para que 
ele te ajude nos momentos de dificuldades, ore comigo (ORE).


