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Ressurreição de Lázaro (Jo 11, 1 – 53) 

I – Sinalização. 

Lázaro (v. 1; 18).  Betânia (v. 1).   Marta (v. 1).   Maria (v. 2).   Doença (v. 2).   Glória de Deus (vv. 4; 
40).   Dia (vv. 6; 9; 24).   Luz (v. 9).   Mundo (vv. 9; 27).   Dormir e Despertar (vv. 11; 16; 32).   
Morte (vv. 14; 16; 21; 32).   Encontro (vv. 15; 19; 20; 28; 38).   Ressurreição (vv. 23. 25). Jesus: 
ressurreição, vida, Cristo, filho de Deus (vv. 25; 27).   Sepulcro (v. 38).   Vede como ele o amava (v. 
36).   Abrir os olhos (v. ).   Retirar a pedra (vv. 39; 41).   Pai (v. 41).   Crer (vv. 15; 25; 26; 42).  Sair 
(vv. 31; 44).                 

II – Estrutura da Perícope. 

2.1 – Vers. 1 – 6: Introdução.  
2.2 - Vers. 7 – 16: diálogo entre Jesus e os discípulos. 

2.3 – Vers. 17 – 27: diálogo entre Jesus e Marta. 

2.4 – Vers. 28 – 37: encontro de Jesus, Maria e os judeus. 

2.5 – Vers. 38 – 44: Jesus e a superação da morte. 

2.6 – Vers. 45 – 53: relações aos milagres. 

III – Análise Literária 

Esta narrativa apresentada pela comunidade joanina, a partir figura de Lázaro, corresponde ao último 
sinal de libertação realizado por Jesus Cristo neste Evangelho. Relato que busca afirmar dentro da 
comunidade, a fé em Jesus Cristo, como ressurreição e vida. Pois, no dia-a-dia a comunidade, mesmo 
com os problemas de perseguições e sofrimentos, havia na comunidade testemunho de fé e 
alternativas para acreditar no milagre da vida, em especial, a partir da dinâmica da solidariedade. 
Fazendo com que esta convivência solidária aflorasse no seio da comunidade uma nova experiência 
com Deus: um Deus que se faz carne na vida concreta das pessoas. Contexto este onde as pessoas 
precisavam renovar a fé em Jesus Cristo como ressurreição e vida.  

Quanto à ressurreição de Lázaro narrada neste capítulo (cap. 11), as dificuldades de análise começam 
logo no início da narrativa. Para alguns exegetas, veem em Jo10, 40 – 42 a conclusão do conjunto 1, 
19 – 10, 42, por causa das representações geográficas. Fazendo alusão ao primeiro episodio, Betânia 
além do Jordão (Jo1, 28). Essa nova mudança geográfica e cronológica em 10, 40 – 42 permite situar 
no tempo e no espaço o último “sinal” da vida pública de Jesus. 

Lázaro:  no texto de João é nome próprio, é o único enfermo que recebe. Provavelmente ele é 
discípulo, tem identidade e é amado. Nome, de raiz da língua hebraica, que tem um significado 
profundo e importante para a comunidade: “Deus não abandona os pobres e pequenos”. 



Betânia: narrativa que é narrada a partir da comunidade de Betânia. Que também tem é muito 

significativo para a comunidade joanina. Que quer dizer casa dos pobres. Esta comunidade tem sua 

peculiaridade especial, pois a mesma é marcada pelo amor e ajuda mútua entre seus membros. Jesus 

tinha todo um carinho por esta comunidade, ele gostava de se hospedar em Betânia. 

Glória de Deus: neste contexto de perseguição e sofrimento das pessoas na comunidade, esta 

expressão tem o sentido de resistência dos grupos, de testemunho de fé, levando até o martírio de 

algumas pessoas. 

Dormir e Despertar: na Bíblia “dormir” e “sono” são frequentemente usados para se falar da morte: 

Gn 47,30; Dt 31,16; Is 14,43, etc. Enquanto que o uso do verbo despertar, tem o significado em volta 

a vida, ressurreição, Ef5,14; Jo2,22; 21,14. Provavelmente aplicação desses dois verbos na 

comunidade joanina, João esteja proporcionando uma reflexão sobre o batismo e a vida nova 

despertada por Jesus Cristo. Vida nova que é pautada no dinamismo da comunidade por viverem a 

prática solidariedade e amor.       

      

IV - Atualização  

 

Vivemos em tempos onde o “império do mercado” (Organização Mundial do Comercio) é o 
principal dono do sistema que dispomos hoje na nossa sociedade. O que manda, assim como 
na época da comunidade joanina, é o mercado. O sistema que explora milhares de pessoas, e 
ainda com sofisticados mecanismos, faz acreditar que o sujeito é dono de sua “liberdade”, de 
sua escolha. Temos um modelo político de governo chamado democracia, que na prática é 
uma representatividade simbólica que funciona mais para defender o mesmo sistema 
neoliberal que os interesses de uma grande maioria explorada e participativamente 
enfraquecida.  

As terceirizações gera um lucro alto para as grandes companhias. E pela sua vez, este 
fenômeno cria sofisticados modos de escravidão. Citemos os casos das grandes como Nike, 
Apple, Adidas, na China; da Ganster, SkateWear, FatalSurf, etc. no Brasil. Temos presente 
grandes massas de pessoas, cujos rostos desconhecidos precisam de um Ressuscitado, e 
cultivar a esperança, não para se alienar mais (modelo farisaico), mas para ir na busca da sua 
verdadeira pertença: dignidade e liberdade. Nos tempos da comunidade joanina e séculos 
depois até faz pouco tempo, a religião casada com o poder justificava e piorava as condições 
dos cidadãos.   

 


