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A Ressurreição de Lázaro

 A ressurreição de Lázaro é um texto exclusivo do

Evangelho de João, faz parte do livro dos sinais.

 seis primeiros sinais (2,1-12; 4,46-54; 5,1-18; 6,1- 15;

6,16-21; 9,1-44);

 A comunidade que faz a experiência de Cristo

ressuscitado.



O capítulo 11 tem uma estrutura diferente

dos outros sinais. Nesse texto palavras e

gestos estão intercalados. É uma narrativa

linear;



A Estrutura de Jo 11, 1-53:

 Introdução: 1-6;

 Diálogo entre Jesus e os discípulos e a partida: 7-16;

 Diálogo entre Jesus e Marta: 17-27;

 Encontro entre Jesus, Maria e os judeus: 28-37;

J. Buttler: (28-32: Maria corre ao encontro de Jesus,

acompanhada dos judeus;

(33-37: Maria com os judeus junto de Jesus)

 Jesus e a superação da Morte: 38-44;

 As reações posteriores ao Sinal: 45-53.



Desdobramentos:

A Vida Concreta da comunidade é descrita com
as imagens da doença e morte de Lázaro e
incompreensão dos discípulos.

 Inicialmente, os discípulos advertem Jesus:
“Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-
te e vais outra vez para lá?” (v. 8). Em seguida,
mesmo com medo, eles afirmam sua adesão ao
Filho de Deus: “Vamos também nós, para
morrermos com ele!” (v. 16).



Desdobramentos:

Essa atitude reflete a situação vivida pelo
grupo: perseguições (vv. 8.50), torturas (v. 8) e
a morte de muitos membros (v. 14). Nesse
contexto, as comunidades precisam renovar sua
fé em Jesus como a ressurreição e a vida, que
acontece e está acontecendo no tempo presente
(v. 27). A doença e a morte de Lázaro
revelam o dia a dia da comunidade.



A sobrevivência das comunidades está se
tornando quase impossível. Elas precisam
encontrar formas de sair dessa situação…
Acreditar na vida. Isso é comprovado pelo
uso do verbo crer, que aparece 98 vezes
no Evangelho de João, e a palavra vida,
que aparece 36 vezes.



Uma leitura cuidadosa do capítulo 11 nos
permite perceber que existe um contínuo
movimento de sair: Jesus e os discípulos
saem da Transjordânia (vv. 7.15); os judeus,
de Jerusalém (v. 19); Marta, da aldeia (v. 20);
Maria, com os judeus, de sua casa e da aldeia
(vv. 29.31); Lázaro, do túmulo (v. 44).



É preciso sair, abandonar a

inatividade e a passividade…

Voltar à vida!



O contexto das Comunidades Joaninas:

 Guerra judaica (66-73 d.C): União dos saduceus, essênios, zelotas,
herodianos, sicários e outros.

 2. Nessa guerra, o povo judeu foi massacrado pelos romanos.
Jerusalém, a cidade santa, e o templo foram destruídos.

 Aliança dos romanos aos judeus e fariseus.

 Fundação da Academia de Jâmnia, pelo rabino Iohanan bem-
Zakai. O ensino da lei era feito através da sinagoga, uma
instituição reconhecida pelo Império Romano.

 A religião judaica, organizada pelos fariseus, era considerada
como religião lícita.

 Por volta do ano 85, as sinagogas estavam espalhadas por toda a
Ásia Menor.
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Análise Semântica:
 Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de

sua irmã Marta.“(v.1) Betânia = casa dos pobres. Marta
=“senhora” Maria = “amada de Deus” “Seu irmão Lázaro se
achava doente. As duas irmãs mandaram, então, dizer a Jesus:
‘Senhor, aquele que amas está ‘doente’.” (v.2-3) Elas são
irmãs de Lázaro. (Ef 6,23; Gl 1,2). Amigo (11,11). Lázaro =
Deus ajudou, aquele que Deus não abandona. “A essa notícia,
Jesus disse: ‘Essa doença não é mortal, mas para a glória de
Deus, para que, por ela, seja glorificado o Filho de Deus’.

 “Glória de Deus = é o testemunho (martírio) “Ao chegar, Jesus
encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias.” (v.17)
Depois do terceiro dia = o corpo entra em decomposição.



Análise:
 “Glória de Deus = é o testemunho (martírio) “Ao chegar,

Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias.” (v.17)
Depois do terceiro dia = o corpo entra em decomposição.

Jesus e Maria (11, 28-37)

 - “O mestre está aqui e quer falar contigo” = Marta para
Maria: instrução da fé de Jesus;

 - Comunicação de ambas = instrução da comunidade;

 - “Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria
morrido” = fala de Maria = fala de Marta;

 - Perguntas iguais (Marta e Maria) = Respostas diversas
(Deus);



Análise:
 - “Agitou-se no espírito e perturbou-se”: “Agitar-se no

espírito” (interiormente) = emoção profética diante do

sofrimento ou da morte, como manifestação das trevas –

“perturbar-se” = verbo que, em Lázaro, João utiliza para a

reação de Jesus diante da de sua “hora” (12,27) e traição

(13,21); e para os apóstolos, diante da ausência de Jesus e a

ameaça das trevas (14, 1.27);

 - Neste estado de tensão com comparável ao de sua “hora”,

Jesus pergunta onde puseram Lázaro;



Análise:
 - “Vem ver, Senhor”, dizem. Os olhos de Jesus “se

encheram de lágrimas”, que não são mero rito fúnebre;

 - “Vede como ele o amava”, dizem visitantes = “vede

como eles se amam”, dizia dos 1ºs cristãos;

 - “Este, que abriu os olhos ao cego, não podia também

ter feito com que Lázaro morresse?” = ao nível da

narrativa, corações se dividem em torno da atuação de

Jesus. Entretanto, aproximação operada por João entre

a cura do cego (Jo 9) e o que acontece a Lázaro (Jo 11).



Análise:
A Ressurreição de Lázaro (11, 38-44)

 - Jesus novamente “agita-se no espírito”, aproximando-se

do sepulcro = é tomado por uma forte emoção interior;

 - Vai ao túmulo e manda afastar a pedra. Marta faz

objeção a Jesus, pelo corpo estar cheirando mal, pois está

morto há 4 dias;

 - Jesus apela para a fé de Marta (todos os que creem) =

“Se queres, verás a glória de Deus (manifestar-se)”;



Análise:

# Observação: Narrativa do cap. 11 parece mal

construída – A Marta do v. 40 não parece a mesma

do v. 27: a primeira proclama a fé sem defeito, a

segunda recebe uma advertência; a narrativa ficaria

simples sem o primeiro diálogo (primeira chave de

leitura)...



Análise:
 *Esta segunda chave de leitura ensina: o que Jesus vai fazer é

antes de tudo um sinal de que ele é a ressurreição e a vida
(v.25);

 * Sobre o sentido da advertência recebida = alguém que crê,
como você (v.27), não deve raciocinar no nível físico (“já cheira
mal”), mas no nível da manifestação da glória de Deus (2,11);

 *Aumentar o suspense literário e colocar em relação o
simbolismo do dom da ressurreição e da vida;

 - Retiram a pedra. Jesus levanta os olhos em oração e reza... em
voz alta para que o povo saiba que ele age como enviado do Pai;

 - Unidade íntima com o Pai – aliás, não é pedido, é uma ação de
graças por esta união que se manifesta na obra que lhe é dado
realizar = Jesus realiza sua obra para a glória do Pai;



Análise:
 - “Lázaro, vem para fora!” – lembrança de 5,28-29 = relação

dialética entre a escatologia “espiritual” e a escatologia

“material”. A escatologia final é o símbolo, a escatologia

presente é a realidade;

 - Grito de Jesus = lembra outras vozes;

 - Ao grito de Jesus, Lázaro sai, sem demora = “livrai-o dessas

faixas e deixai-o ir”;

# Observação: Jesus é “a ressurreição e a vida”. Jesus amava

Lázaro (v.5), amava-o vivo. Sinais de Jesus = antecipações do

grande dom da vida Deus.



Análise:
Complô contra Jesus (11, 45-53)

 - Jesus se revela como Deus da vida, mas certas pessoas optam
pela morte;

 - Autoridades judaicas temem o sucesso de Jesus;

 - Ironia de João;

 - Caifás fala a verdade. Como sacerdote, profetiza;

 - Contraste: Jesus e os adversários;

 - A universalidade da fé cristã é condicionada pela adesão a
Cristo e a seu Pai;

 - Autoridades “decidem” = “progresso” realizado;

 - Aguardando a “hora”, Jesus se retira com os discípulos = tensão
dramática ainda mais forte.
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