
INTRODUÇÃO

Muito se diz sobre Jesus Cristo. Muitas opiniões a respeito dele tem sido proferidas: mestre, exemplo, sábio, criador, 
salvador, homem, carpinteiro, etc. Mais do que saber o que as pessoas acham a respeito dele, nesta série especial vamos 
descobrir o que Jesus falava a seu próprio respeito. Como ele se apresentava? O que Jesus dizia de si mesmo? Prepare o seu 
coração para descobrir muito mais sobre Jesus nas próximas semanas, mergulhando em verdades que vão transformar 
todo o seu ser e impactar seu relacionamento com Deus. Observe o calendário abaixo e envolva-se nessa série que vai 
aproximar você e a sua célula do Cristo vivo.

01 a 06 de abril: Eu sou a Luz do Mundo 29 de abril a 04 de maio: Eu Sou o Bom Pastor

08 a 13 de abril: Eu Sou a Porta 06 a 11 de maio: Eu Sou o Pão da Vida

15 a 20 de abril: Lição livre (Conferência Transbordar)
13 a 18 de maio: Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida  
(Dia do Amigo)

22 a 27 de abril: Eu Sou a Ressurreição e a Vida 20 a 25 de maio: Eu Sou a Videira Verdadeira

QUEBRA-GELO

Pergunte aos presentes: Você sabe o significa eufemismo? Peça às pessoas para ajudarem citando exemplos e situações 
(de preferência da vida delas) onde o eufemismo é empregado. 

Veja o conceito e alguns exemplos de eufemismo no site: https://www.significados.com.br/exemplos-eufemismo/ 

Leia com os presentes o exemplo de um eufemismo utilizado por Jesus em João 11: 11-15. Conversem sobre o texto 
bíblico: porque Jesus empregou o eufemismo neste caso?

DESENVOLVIMENTO

Uma das maiores dificuldades da humanidade é lidar com a morte. Os mais criativos eufemismos têm sido 
empregados para suavizar ou disfarçar a palavra morte. Ao longo da história, muitos tentaram descobrir o elixir 
da juventude eterna. Outros explicam que tudo o que existe é obra do acaso e que quando nosso corpo físico morrer, 
toda nossa consciência será extinta. Ao empregar um eufemismo, Jesus está dizendo que a tendência inicial do 
ser humano é suavizar ou minimizar a morte, buscando explicações ou racionalizações. Da mesma forma que 
tentamos negar a morte, também tentamos diminuir ou relativizar a declaração de Jesus feita nos versos 25 e 26:

“Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em 
mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?’” João 11:25,26

Jesus declara abertamente: “Eu sou a ressurreição e a vida!” Não adianta a gente querer dizer que foi uma figura de 
linguagem utilizada por Jesus; uma expressão de efeito ou uma maneira de falar. Ele queria dizer exatamente isso. Antes 
de afirmar quem ele era, Jesus alertou: sei que a tendência humana é tentar minimizar a morte e minimizar meu poder 
sobre ela. Ao ser questionada, Marta comentou sobre a ressurreição do último dia, como um evento escatológico, algo 
reservado para o futuro. Mas Jesus afirma ser a vida no presente e declara que já possui total poder sobre a morte hoje!

A afirmação de Jesus que estudaremos nesta lição está no contexto de um grande milagre. Um dos maiores já realizados. 
A ressurreição de Lázaro, um homem que estava há quatro dias morto. Ao operar esse feito extraordinário, Jesus disse 
que ele mesmo era a essência do milagre. Ele não teria a vida ou venceria a morte. Sua condição não viria como um evento 
futuro. Jesus ressuscitou Lázaro para demonstrar que a vida eterna faz parte da sua natureza. Este milagre, realizado 
alguns dias antes da crucificação, serviu para trabalhar a fé dos seus discípulos e foi uma afirmação prévia de um aspecto 
fundamental da identidade de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.

Os fatos da vida de Lázaro apresentados pelo presente texto bíblico podem ser aplicados como uma ilustração de nossa 
caminhada espiritual. Assim como ele, podemos passar por algumas fases em nossas vidas. São elas:

1. Estávamos (estamos) mortos 

O apóstolo Paulo, em Efésios 2.1-3, nos diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais 
costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que 
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agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por 
natureza merecedores da ira. A Bíblia nos ensina que, antes de nos encontrarmos com Cristo, estávamos mortos 
espiritualmente, vivendo de maneira completamente independente e à parte de Deus e de sua vontade. Nesse tempo, 
nós seguíamos a três mestres malignos: ao mundo (sistema de crenças e valores contrários a Deus); ao diabo 
(ser que é a personificação do mal e que faz oposição a Deus); e à carne (natureza humana corrompida e inclinada 
para o mal). Por conta disso, estávamos destituídos da glória de Deus (cf. Rm 3.23) e debaixo de sua ira (cf. Rm 1.18).

2. Jesus nos chamou (nos chama) da morte para a vida

A continuação do texto de Efésios, acima citado, diz: “Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que 
nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões — pela graça vocês são 
salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, 
nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo 
Jesus”. Efésios 2:4-7. Quando estávamos mortos em delitos e pecados, Jesus, movido por grande graça e misericórdia, 
nos deu vida. À semelhança de Lázaro, ele nos ressuscitou. Conforme a Bíblia, a maneira de uma pessoa se apossar dessa 
ressurreição graciosa é mediante a fé. “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom 
de Deus;” (Ef 2.8).

3. Trouxemos para a vida alguns resquícios do tempo na morte

O presente texto nos diz que Lázaro, ao sair do túmulo, estava com as mãos e os pés atados por faixas de linho e com o 
rosto envolvido por um pano. Ele se locomovia com dificuldades. Não podia enxergar direito o que estava ao seu redor, 
nem mexer as pernas e os braços com liberdade. Isso também acontece conosco. Lázaro estava 100% vivo, porém faixas 
envolviam sua cabeça e membros. Assim também nós, já estamos 100% vivos em Cristo, mas ainda não desfrutamos 
plenamente desta vida. Apesar de já estarmos livres da morte espiritual, ainda enfrentamos o pecado e as conseqüências 
advindas dele dia após dia. Precisamos ser libertos de algumas ataduras que ainda nos prendem. Paulo relata sua 
experiência quanto a isso, dizendo: 

“Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. 
Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, 
em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem 
que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o 
faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: Quando quero fazer o bem, o mal está 
junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus; mas vejo outra lei atuando nos membros do meu 
corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. 
Miserável homem eu que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?” Romanos 7:15-24.

CONCLUSÃO E DESAFIOS

Após esse estudo, podemos nos identificar com uma destas situações. Como você enxerga a sua vida?

1. Você está morto espiritualmente e vivendo à parte de Deus?

2. Já experimentou o poder da ressurreição, mas ainda está preso a pecados que te impedem de desfrutar uma vida de 
plenitude em Cristo?

3. Já está vivo em Cristo e livre dos pecados e das amarras da velha vida?

Se você se enquadra na primeira opção, Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda 
que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?” (Jo 11.25,26). Peça a Jesus 
para te ressuscitar e te dar uma nova vida. Para que isso aconteça, é necessário que você creia nele. Se a sua opção é 
a segunda, pense, agora, em quais são as faixas que estão impedindo que você caminhe com liberdade pela vida cristã. 
Eis algumas possibilidades: pecado que “nos envolve” (Hb 12.1); relacionamentos intrincados (Mt 18.15-20); prioridades 
erradas (Mt 6.33), envolvimentos religiosos no passado (At 19.18-20); dificuldades com auto-aceitação (Sl 139); mágoas e 
ressentimentos (Mt 6.14,15) e lembranças amargas (Lm 3.19,20). 

Assim como Jesus pediu para algumas pessoas tirarem as faixas de Lázaro (cf. Jo 11.44), peça ajuda a pessoas de 
confiança, de modo que você seja liberto desses pecados. Tiago 5.16 diz: “Portanto, confessem os seus pecados uns aos 
outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz”. 

AVISOS

Série Vitória

Com Cristo, somos mais que vencedores! Venha tomar posse dessa verdade com a série Vitória que acontecerá aos 
domingos, a partir do dia 28 de abril, em todas as unidades da Central. Traga os amigos, a família, convide sua célula e não 
perca.


