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Além do olhar 
 
João 11:1-44 
 
Introdução: podemos olhar para uma situação e achar que tudo está perdido. 
Podemos ser convencidos por uma dura realidade de que não há mais solução. A 
morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria, exemplifica bem o que estou dizendo. 
A forma como Jesus conduziu aquele episódio pode muito nos ensinar, e faz 
nascer esperança em nosso coração, mostrando que muitas coisas que Deus quer 
realizar em nós, estão além do nosso olhar.  
 
Sobretudo, esta história dos amigos de Jesus mostra que Deus pode nos 
surpreender, patrocinando uma tremenda restituição. Veremos neste estudo 
algumas compreensões necessárias que pavimentam o caminho da devolução 
daquilo que parecia estar perdido. 
 
O que parece ser morte para nós, para Deus é sono – em primeiro lugar, no verso 
11, depois de ser informado que Lázaro estava enfermo, Jesus diz aos discípulos 
que o seu amigo adormecera e que Ele iria despertá-lo. Os discípulos ficam 
aliviados e respondem que se estava dormindo certamente estaria salvo. Então, 
o Mestre diz claramente que Lázaro havia morrido. 
 
Isso nos faz compreender que aquilo que parece não ter mais jeito, Deus pode 
dar jeito. Um homem pode acordar outro homem, mas ressuscitar outro homem, 
só Jesus. Aquela promessa que você pensa que morreu, na verdade não morreu, 
está em stand by. Aos seus olhos, aquele sonho não poderá se realizar. Para você 
está morto, mas para Jesus o projeto está só dormindo e Ele vai acordá-lo. 
 
Mágoas e ressentimentos devem ser vencidos – em segundo lugar, os versos 21 
e 32 mostram que as duas irmãs estavam ressentidas por Jesus não ter se dirigido 
a Betânia assim que fora avisado que Lázaro estava enfermo. O verso 6 diz que 
após ser informado que o seu amigo estava doente, Jesus demorou mais dois dias 
no lugar onde estava. Ele não atendeu prontamente ao pedido de Marta e Maria 
que viesse socorrer o irmão. 
 
Isso mostra que a nossa alma pode ficar presa e buscarmos culpados para aquilo 
que morreu. As duas dizem para Jesus “se estiveras aqui”. Podemos ficar presos 
àquilo que não aconteceu, ao “se”. Não podemos buscar culpados para aquilo 
que morreu. Muitas vezes, ficamos presos a condições que não aconteceram: 
“ah, se ele estivesse aqui, ah, se eu tivesse feito assim, ah, se ele tivesse feito 
assado". Temos que ser libertos do que passou, ser libertos das possibilidades 
que não se concretizaram, libertos do "se".  
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A fé deve ser realinhada com o presente – em terceiro lugar, do verso 23 ao 27, 
Jesus fala de ressurreição com Marta. Jesus está falando do presente, de algo que 
Ele vai fazer já, mas ela menciona a ressurreição do final dos tempos. Podemos 
estar tão decepcionados, tão descrentes de que algo possa mudar, que 
projetamos a nossa fé num tempo distante. Desapontados, com um sorriso 
amarelado, com a alma anestesiada, falamos sem muita convicção que as coisas 
vão melhorar.  
 
Porém, mais do que uma esperança futura, se quisermos ver os milagres de Deus 
que mudam a nossa história, a fé é solicitada no aqui e agora e não no ali e além. 
Crer que na eternidade as coisas todas estarão resolvidas é abrir mão de resolver 
as coisas no presente. Quem só fala no futuro é porque já desistiu do presente, e 
se não há obra no presente, não haverá futuro construído. 
 
Temos que abrir as cavernas que escondem a podridão da morte – em quarto 
lugar, no verso 39, quando Jesus ordena que tirem a pedra do lugar onde Lázaro 
fora sepultado, Marta diz que o cadaver cheirava mal, pois estava ali há quatro 
dias. Muitos ficam tristes quando morrem os sonhos e projetos, mas quando 
Deus quer libertá-los da morte, eles fazem objeções dizendo que vai cheirar mal 
 
Porém, temos que ter coragem de tirar a pedra e deixar a vida confrontar a morte. 
Devemos crer que o cheiro da vida neutralizará o cheiro da morte. Aquilo que 
está podre, aquilo que está se deteriorando, o que está malcheiroso, aquilo que 
está morto, tem que sair da caverna e ser absorvido pela vida. Não podemos 
sucumbir ao medo de expor o que morreu, de mexer em coisas malcheirosas. 
Quando expomos o que morreu diante do Senhor, provaremos do poder da 
ressurreição. 
 
Temos que crer que Jesus chegou não somente para consolar, mas para resolver 
–  em ultimo lugar, na compreensão de Marta, Jesus estava ali para ser solidário, 
para se juntar àqueles que as consolavam. Os que nada podiam fazer diante do 
irreversível, foram manifestar apoio às irmãs que sofreram tremenda perda. Mas 
não era o caso de Jesus. Ele estava ali para resolver. Temos o Espírito Santo, o 
Consolador que nos foi dado, e como precisamos dele! Mas em muitas situações, 
muito mais do que consolo, Deus quer fazer um tremendo milagre! 
 
 
 
 
 


