ESTUDO 18
O CORAÇÃO DE JESUS
TEXTO: João 11:33-44
INTRODUÇÃO:
• Hoje é dia de refletir. Nosso objetivo neste estudo de hoje é levar as pessoas a pararem
para pensar sobre o coração de Jesus.
• O desafio é sair do piloto automático, pensando um pouco sobre algumas questões
cruciais da nossa fé e da nossa caminhada com Deus.
• O que mais comove o seu coração? O que te faz chorar?
• O que comove o coração de Jesus? Por que Jesus chorou?
• Antes de mais nada, vamos olhar para Jesus de modo a podermos compreender o que
move o coração dele, afinal tudo isso é por Ele, “para que o cordeiro receba a
recompensa do seu sofrimento”.
• Vamos refletir sobre uma questão muito importante: Por que Jesus chorou?
• Veja novamente na passagem de João 11:33-44.
• Este texto é muito forte, pois relata um dos maiores milagres bíblicos, a ressurreição de
um homem que já estava há quatro dias no sepulcro.
• Conforme a crença judaica popular, após quatro dias a ressurreição não era mais
possível, pois o corpo já apresentava sinais visíveis de decomposição, e a alma, que se
pensava pairar sobre o corpo por três dias, havia partido.
• Para as pessoas que viviam naquela época, o quarto dia depois da morte representa o
fim de todas as esperanças de vida.
• Estamos, portanto, diante da morte irreversível.
• Ao ler todo o capítulo 11, duas coisas ficam muito claras:
1. JESUS DEMOROU INTENCIONALMENTE PARA VISITAR LÁZARO (vv. 4, 6, 11-15)
• Jesus recebe a notícia de que seu amigo estava gravemente enfermo. Ele estava com
seus discípulos em um local 40 quilômetros distantes da casa de Lázaro, o que para as
condições de viagem da época representava cerca de dois dias de caminhada.
• Além dos dois dias de caminhada, Jesus ainda demora mais dois dias para sair de onde
estava.
• Ele tem o cuidado de informar os discípulos, antecipadamente, sobre o que iria
acontecer.
• Na cabeça de Jesus estava muito claro de iria ressuscitar Lázaro no quarto dia após sua
morte, realizando um milagre incontestável.
• Um dos maiores milagres bíblicos e um dos últimos milagres de Jesus, que aqui está
revelando o clímax de sua divindade e poder.
• Diante desses fatos fica uma questão intrigante: Por que Jesus chorou no velório de
uma pessoa que ele estava prestes a ressuscitar?
2. JESUS CHOROU PORQUE SE COMPADECE COM A DOR DAS PESSOAS
• O primeiro motivo que fez Jesus chorar, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, é
porque se compadeceu da dor que aquela família estava sentindo.
• Jesus se importa com as situações que passamos. Ele compreende o que sentimos.
• O coração de Jesus se conecta com uma pessoa que sofre, de forma que ele ouve o
clamor, a dor e as orações de todos aqueles que o buscam com lágrimas.

•

O que tem te feito chorar atualmente? Você sofre com algo? Já apresentou essa
situação a Jesus em oração?

3. JESUS CHOROU PORQUE SE IMPORTA COM O DESTINO ETERNO DAS PESSOAS
• O segundo motivo que fez Jesus chorar tem a ver com o significado daquele milagre
que estava prestes a acontecer.
• Além de ter sido um milagre concreto, a ressurreição de Lázaro aponta para o destino
eterno das pessoas.
• O versículo central deste texto é: Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá” (João 11:25).
• Com este milagre poderoso, Jesus estava provando ter poder sobre a morte e que
somente por meio dele uma pessoa tem acesso à vida eterna.
• A morte física de Lázaro aponta para a morte espiritual das pessoas.
• A ressurreição de Lázaro aponta para a salvação eterna haver em Jesus.
• Ao realizar este milagre, Jesus se revela incontestavelmente como o filho de Deus.
• Como desdobramento dessa ação, alguns judeus que assistiram se convertem e outros
saem apressadamente para denunciar Jesus aos líderes religiosos.
• A partir dali aqueles líderes decidem matar Jesus e poucos dias depois, Jesus estava
preso.
• A ressurreição de Lázaro é um divisor de águas, pois coloca as pessoas diante da morte
e da vida. A cena traz à tona as reações que cada pessoa tem diante de Jesus. E deixa
evidente que alguns vem para a vida, outros permanecem na morte. Isso mexe com o
coração de Jesus.
• Repare que poucos dias depois, Jesus chora novamente e por motivo semelhante:
Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: “Se você
compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz! Mas agora isso está
oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra
você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você
e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo
em que Deus a visitaria”. (Lucas 19:41-44).
• Jesus está chorando pelas pessoas. As lágrimas de Jesus revelam sua compassiva
natureza.
• Jesus está chorando porque em Jerusalém rejeitaram a sua graça, preferiram as trevas
do que a luz (João 3:19).
• O limite da oportunidade estava passando diante deles e a ordem de Deus era buscai o
Senhor enquanto se pode achar (Isaías 55:6), se hoje ouvir a voz de Deus não endureça
o coração (Hebreus 3:15).
• As lágrimas de Jesus revelam o coração de Deus: Diga-lhes: ‘Juro pela minha vida,
palavra do Soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho
prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem! Voltem-se dos seus
maus caminhos! Por que iriam morrer, ó nação de Israel? ’ (Ezequiel 33:11).
CONCLUSÃO
• O texto que estudamos traz ainda um segredo, que passa despercebido a muitos. Se
ficarmos atentos à maneira que Jesus conduz aquele milagre, veremos que um enorme
privilégio foi atribuído aos discípulos que assistiram.
• Jesus deu duas ordens, abrindo aos seus discípulos o privilégio de cooperar com ele
naquele milagre. A sequência dos fatos é reveladora:
1) Pedra removida
• “Tirem a pedra” = responsabilidade dos discípulos

•

As pedras são os obstáculos que mantêm as pessoas presas na morte espiritual.
São as prisões, cegueiras e obstáculos que mantém as pessoas em seus túmulos.
Cabe aos discípulos removerem as pedras, abrindo caminho para o renascimento
das pessoas.

2) Lázaro ressuscitou
• “Lázaro vem para fora” = responsabilidade de Jesus
• Só Jesus tem poder para dar vida. Somente ele pode operar a conversão e o novo
nascimento. A salvação de um pecador é o maior milagre que existe.
3) Faixas removidas
• “Tirem as faixas” = responsabilidade dos discípulos
• Após a conversão, a pessoa vem para a vida, trazendo as marcas da morte. As faixas
representam velhos hábitos e velha mentalidade. As faixas são removidas por meio
do discipulado, a luz da palavra de Deus.
• Você já parou para pensar que um dos maiores privilégios que existe é cooperar com
Cristo no processo de conversão de uma pessoa?
• Como isso acontece na prática? Antes de se aproximar de Jesus, uma pessoa tem
enormes obstáculos entre ela e Cristo. Alguém precisa remover a pedra, antes que ela
tenha um encontro com o salvador. Jesus atribuiu à sua igreja essa responsabilidade.

