
 

Literatura Joanina 

(André Carlos/ Francisco Elânio) 

Ressurreição de Lázaro Jo 11,1-54 

 

AMBIENTE 

O Evangelho segundo João procura apresentar Jesus como o Messias, Filho 

de Deus, enviado pelo Pai para criar um Homem Novo. No “Livro dos Sinais” (cf. Jo 4,1-

11,56), o autor apresenta – recorrendo aos “sinais” da água (cf. Jo 4,1-5,47), do pão (cf. 

Jo 6,1-7,53), da luz (cf. Jo 8,12-9,41), do pastor (cf. Jo 10,1-42) e da vida (cf. Jo 11,1-

56) – um conjunto de catequeses sobre a ação criadora e vivificadora do Messias. 

                 O texto sobre a ressurreição de Lázaro, exatamente, a quinta catequese (a 

da vida) do “Livro dos Sinais”. Trata-se de uma narração única, que não tem paralelo 

nos outros três Evangelhos. A cena situa-nos em Betânia, uma aldeia a leste do monte 

das Oliveiras, a cerca de três quilómetros de Jerusalém. O autor da catequese coloca-

nos diante de um episódio – um triste episódio – familiar: a morte de um homem. A 

família mencionada, constituída por três pessoas (Marta, Maria e Lázaro), parece 

conhecida de Jesus: no vers. 5, diz-se que Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e 

Lázaro.  

A visita de Jesus a casa desta família é, aliás, mencionada em Lc 10,38-42; e 

João tem o cuidado de observar que a Maria, aqui referenciada, é a mesma que tinha 

ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos (vers. 2, cf. 

Jo 12,1-8). 

Divisão do Texto 

I. Jesus do outro lado do Jordão ( 10,40-42) 

II.  Jesus sobe a Judéia (11,1-16) 

III. Jesus e Marta (11,17-27) 

IV. Jesus e Maria (11, 28-37) 

V. A ressurreição de Lázaro (11, 38-44) 

VI. Complô contra Jesus (11, 45-53) 

 

 

 



Análise Semântica 

  Lázaro:  

Do grego Eleázaros, e é o mesmo nome que Eleazar, originado do hebraico onde 

El significa Deus, Senhor e ézer que significa socorro ou Deus Socorreu, Deus Ajudou. 

Betânia:  

Do hebraico Beit Aniah, o que significa a Casa dos Pobres. 

Betânia não ficava longe de Jerusalém (havia também uma Betânia do outro lado 

do rio Jordão). Há muitas razões para pensar que esta era uma aldeia muito 

especial. É provável que esta aldeia tenha servido como um dos centros diaconais 

de Judeus Essênios. 

O seu irmão vai ressuscitar: (v. 23) 

Aqui o autor não estar a se referir a uma visão devota e ortodoxa para se 

consolar Marta a irmã do morto, levando-a a penas a imaginar a ressurreição dos 

últimos dias, mas contrapondo a ideia dos Saduceus, que não acreditavam na 

ressurreição dos mortos, o texto Joanino, diz que Jesus traz a ressurreição 

imediata para Lázaro. Não lhe falei que, se você cresse, veria a gloria de Deus? 

(23-26) 

 

Eu sou a ressurreição e a vida (v. 25-26)  

Aqui vemos a preocupação de Jesus em conduzir Marta de uma crença 

abstrata a respeito da ressurreição dos mortos, para uma crença pessoal, 

naquele que é o único que pode prover a vida. Ele não só dá o pão do 

céu(6,27) mas é o próprio pão da vida (6,35), como também ele não só 

ressuscita os mortos no último dia (5.21,25ss), mas ele mesmo é a 

ressurreição e a vida. 

 

Atualização 

Comunidade de Jesus é de afeto e amor ativo/ A morte não deve ser 

temida/   É apenas uma necessidade física, a vida dada por Jesus é superior e 

ininterrupta/Sentimos (comover) pela ausência, mas sempre deve existir a 

esperança/ Para doar a vida a exemplo de Jesus, é vital reconhecer que a “vida” 

é indestrutível/ Toda maquinação para destruir a vida e sua dignidade é contra o 

projeto de Jesus/ Todo sistema de poder deve servir a vida do seu povo. 

 

 


