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SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 3 

SEGUNDA-FEIRA – SEJA HUMANO! 

Sejam bem-vindos à nossa última semana dessa série de meditações. 
No Evangelho original de Jesus, temos encontrado princípios de vida e discipulado 
para aplicar e mudar nossas vidas e das pessoas com quem nos relacionamos  em 
nossos dias. 
Já vimos outros quatro encontros de Jesus: com Nicodemos, com a Mulher 
Samaritana, com o paralítico de Betesda, com o cego de Siloé e, nessa semana,  
veremos mais dois desses encontros. 

 
DA MORTE PARA A VIDA 

 

“Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: ‘Lázaro, venha para fora!’ O 
morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto 

num pano. Disse-lhes Jesus: ‘Tirem as faixas dele e deixem-no ir’”  
(João 11:43-44). 

 
Quem é este que até os mortos lhe obedecem? Por que existem pessoas vivas que   

ainda relutam em obedecê-lo? Carlito Paes 
 

• INTRODUÇÃO: 
“Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de 

sua irmã Marta” (João 11:1a). 
 

Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judeia e fica a cerca de 3km a leste  
da Cidade Velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. 
O nome Bethania vem do grego, significando "Casa de Ananias” e outros 
significados possíveis são: “Casa ou lugar dos figos verdes” ou, ainda, “Casa dos  
pobres”. 
Betânia é mencionada diversas vezes (doze, mais exatamente) na Bíblia, como um 
local visitado por Jesus Cristo e seu nome foi dado, também, a diversas outras 
localidades em  todo o mundo. 
Há outra Betânia bíblica, a Betânia do Além Jordão, que não deve ser confundida 
com a Betânia próxima a Jerusalém. 
Hoje, o nome deste lugar mudou para Lazaria e localiza-se muito perto dos portões 
de Jerusalém, acima do Monte das Oliveiras. Segundo as tradições, também foi 
neste lugar que Jesus ascendeu aos Céus pela primeira vez. 
 
No encontro em Betânia, aprendemos que COM JESUS SOMOS CHAMADOS 

DA MORTE PARA A VIDA. 
 

Aprendemos neste encontro com JESUS que... 
1. VOCÊ CONTINUA SENDO UM SER HUMANO:  

 

“[...] E aconteceu que Lázaro ficou doente” (João 11:1b). 
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“Supercrentes” não ficam doentes, mas pessoas normais e cheias do Espírito Santo 
podem ficar. 

 

Aqui, temos uma referência ao lugar: “Havia um homem chamado Lázaro. Ele era   
de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro 
ficou doente” (João 11:1). 
Você ficará doente, passará por lutas e adversidades, mesmo tendo se encontrado 
com Jesus e tendo uma vida nova. 
A humanidade da sua carne terrena não muda sua realidade espiritual e 
sobrenatural. 
Doença nem sempre é sinônimo de pecado, também podem ser questões de idade, 
de má mordomia da vida, fatalidades, entre outras causas possíveis. 

 
2. VOCÊ DEVE MANIFESTAR SEUS SENTIMENTOS:  

“Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: ‘Senhor, aquele a quem amas 
está doente’” (João 11:3). 

Neste texto de João, encontramos o verso: “Jesus chorou” (João 11:35). 
Revelar seus sentimos não é errado, pelo contrário, deve-se fazê-lo, pois, até 
mesmo,  Jesus chorou. 
Será que, às vezes, não estamos tendo dificuldades em expor nossas fragilidades   
por questões que, muitas vezes, nos afastam das pessoas? Pense nisso. 
Jesus ao chorar se identifica com os familiares, os amigos e todos que  estavam ali. 
 
3. VOCÊ PRECISA CONFIAR NA SOBERANIA DE DEUS:  

“Ao ouvir isso, Jesus disse: ‘Essa doença não acabará em morte; é para a glória de 
Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela’” (João 11:4). 
 

Creia que, nos piores momentos de sua vida, Deus está no governo e no controle. 
Ele  está no comando sempre pois Ele é Rei e existe um Reino do qual somos parte. 
Encerre esse dia orando ao Senhor. Sonde seu coração, veja se você tem tido 
dificuldades em expor suas fraquezas e lembre-se de Jesus. Amanhã, daremos 
continuidade nesse assunto. Deus abençoe o seu dia! 

 
SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 3 

TERÇA-FEIRA – PESSOAS SÃO MAIS IMPORTANTES QUE COISAS! 

Continuando sobre Lázaro, veremos, hoje, mais alguns pontos fascinantes desse   
encontro. 

 

4. VOCÊ PRECISA CRER NO INCONDICIONAL AMOR DE JESUS: 
“Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro” (João 11:5). 

 

Ele ama a todos! Inclusive os que têm ou estão em dificuldades. 
Nesta passagem, cada um deles representava um tipo de pessoa: 
- Os amáveis (Maria); 

- Os agitados (Marta); 
- Os casos perdidos (Lázaro): O morto, há 4 dias, mas Jesus ainda o amava! 
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Incondicional amor. 
Amor mais forte que a morte. 

 
5. VOCÊ PRECISA TER SENSIBILIDADE PARA MUDAR A AGENDA: 

“No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias 
onde estava” (João 11:6). 

 

Quando esperar? Até quando esperar depois de uma notícia ruim? O que fazer? 
Para onde ir? 
Priorize as pessoas que você ama e,também, seus relacionamentos mais profundos. 

 
6. VOCÊ PRECISA ANDAR SEMPRE NA LUZ:  

“Depois disse aos seus discípulos: ‘Vamos voltar para a Judeia’. Estes disseram: 
‘Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para 
lá?’ Jesus respondeu: ‘O dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, 

pois vê a luz deste mundo’” (João 11: 7-9). 
 

“Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz” (João 11:10). 

TRAZ PARA A CRUZ O QUE VIRÁ PARA A LUZ. 

7. VOCÊ PRECISA ESTAR SENSÍVEL À DOR DAS PESSOAS: 
“Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: ‘Nosso amigo Lázaro adormeceu, 

mas vou até lá para acordá-lo’. Seus discípulos responderam: ‘Senhor, se ele 
dorme, vai melhorar’. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos 

pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse 
claramente: ‘Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter 

estado lá, para que vocês creiam. Mas, vamos até ele’” (João 11:11-15). 
 
Jesus viu, importou-se e agiu. Isto ficou bem claro em Seu ministério e em Suas 
parábolas. Finalize falando com Deus. Entenda a importância que as pessoas têm                     
na sua vida: não as despreze! Até amanhã! 

 
SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 3 

QUARTA-FEIRA – LÁZARO, VENHA PARA FORA! 

Continuando sobre Lázaro, veremos, hoje, mais alguns pontos fascinantes desse   
encontro. 

8. VOCÊ PRECISA ESTAR CIENTE QUE OS FATALISTAS E NEGATIVOS 
APARECERÃO: 
“Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para 

morrermos com ele” (João 11:16). 
“Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. 

Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido 
visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão” (João 11:17-19). 
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As distâncias eram grandes e, quatro dias depois, ainda havia pessoas chegando 
para dar os pêsames aos parentes. Imagine chegar para prestar condolências e 
sair  celebrando a vida? 

 

9. VOCÊ PRECISA MANIFESTAR SUA FÉ: 
“Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou 

em casa. Disse Marta a Jesus: ‘Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria 
morrido’” (João 11:20,21). 

 
“Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires” (João 11:22). 

 
Linda e poderosa a fé de Marta. Veja só: ela acreditava que com Jesus, ele não 
teria morrido. Com Jesus, ele ressuscita, mas, mesmo assim, ela demonstra uma 
recaída, demorou pouco. 

“Disse-lhe Jesus: ‘O seu irmão vai ressuscitar’” (João 11:23). 
 

“Marta respondeu: ‘Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia’” 
(João 11:24). 

 

“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) 
 
Veja a declaração de Marta... 
“Ela lhe respondeu: ‘Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus 

que devia vir ao mundo’” (João 11:27). 
 

Ela crê da forma correta e, depois, foi a vez de Maria demonstrar uma fé evidente, 
sólida, firme, estável, convicta e real. Que família! Não era à toa que eram grandes 
amigos de Jesus, que  na casa deles Ele ficava pelo menos 4 vezes ao ano, quando 
seguia para as grandes festas anuais judaicas. 

 

“E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: 
‘O Mestre está aqui e está chamando você’. Ao ouvir isso, Maria levantou-se 

depressa e foi ao encontro dele” (João 11:28,29). 
 

“Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: ‘Lázaro, venha para fora!’ O 
morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto 

num pano. Disse-lhes Jesus: ‘Tirem as faixas dele e deixem-no ir”’ 
(João 11:43,44). 

 
10. VOCÊ PRECISA TOMAR DECISÕES SÁBIAS: 

“Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, 
creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito” 

(João 11:45,46). 

- Alguns decidiram crer e celebrar; 
- Outros decidiram descer e polemizar. 
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• CONCLUSÃO: 
“Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou 
a palavra e disse: ‘Nada sabeis! Não percebeis que vos é melhor que morra um 

homem pelo povo, e que não pereça toda a nação’” (João 11:49,50). 
 

Caifás, naquele dia, sem estar consciente do que disse, de sacerdote judaico se 
transformou em um profeta para as nações. Ele estava certo: Uma morte para salvar 
toda uma nação, para salvar um mundo todo. E você, aceita esta morte para                        também 
receber a salvação? Que tal falar abertamente com Deus sobre o que aprendeu 
hoje? Tire um momento a sós e abra seu coração. Deus tem grandes coisas para 
fazer na sua vida. A sua história, assim como a de Lázaro, ainda não terminou! 
Amanhã, vamos conhecer o último encontro dessa série. Até amanhã! 

 
SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 3 

QUINTA-FEIRA – A GRANDE COMISSÃO 

O ENCONTRO DE JESUS COM SEUS DISCÍPULOS: O ENCONTRO DA                   ORAÇÃO 

PARA COMISSÃO! 

Já vimos outros encontros de Jesus, com a Mulher Samaritana (O Real Evangelho), 

com Nicodemos (Agentes de reconciliação), com o paralítico de Betesda (Fonte 

de misericórdia), com o cego de Siloé (De perdidos para enviados), com Lázaro e 

suas irmãs Marta e Maria (Da morte para a vida) e, hoje, veremos o encontro de 

Jesus com os discípulos. 

Seu último encontro antes de partir! 

O ENCONTRO DA ORAÇÃO PARA COMISSÃO! ( Leia João 17) 

“Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer”  
(João 17:4). 

Podemos ver neste texto, Jesus derramando Sua alma, em oração, diante de Deus 

(O Pai) e revelando Seus sentimentos mais íntimos para que Seus discípulos   

viessem a seguir Seus passos depois de Sua partida. 

Neste grande encontro de despedida e comissionamento, Jesus fala da Sua missão 
cumprida. 
Ele nos deixa princípios de discipulado e liderança, fala de autoridade, centralidade 
da Palavra, liderança servil, amizade, aliança, senso de equipe, nova 
mentalidade,visão do alto, multiplicação, evangelização, cobertura espiritual, missão, 
ministério e oração. 
Jesus teve um último encontro com Seus discípulos, antes de Sua partida. 
Ali, através de Sua oração intercessória, Ele nos ensinou 10 princípios eternos, 
baseados em João 17. 

 
1. O PRINCÍPIO DA ORAÇÃO: 
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“Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: ‘Pai, chegou a hora. Glorifica 

o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique’” (v.1). 

No momento mais difícil, quando a hora chega, a dor aperta e a jornada finda, todos 

saem, mas Jesus se aproxima, ora, abre o coração, se entrega e se derrama. Jesus 

orava porque era importante. Oração é dependência e intimidade. Ele ora para 

ensinar, para discipular e para mostrar a importância disso para Seus discípulos. 

2. O PRINCÍPIO DO PERTENCIMENTO: 

“Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida  
eterna a todos os que lhe deste”(v.2). 

 

Você é de Jesus: faz parte Dele. Deus nos deu para Seu Filho. Somos Dele. 
Por isto a questão da paternidade é tão importante. 
Você faz parte da família de Jesus. Sua Igreja é uma família para pertencer. 

 
3. O PRINCÍPIO DO CONHECIMENTO:  
“Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, 

a quem enviaste” (v.3). 
A vida dos cristãos deve ser marcada por um conhecimento especial e peculiar da 
Pessoa de Deus, de Jesus Cristo e da Palavra. A base de todo relacionamento real, 
profundo e saudável é o conhecimento. Não falamos de um conhecimento 
acadêmico, intelectual ou informativo, mas, sim, de um conhecimento específico e 
pessoal, que atinge o mais profundo do ser humano. Quando falamos deste 
conhecimento, isto implica em privilégios e compromissos. 

 
4. O PRINCÍPIO DO RELACIONAMENTO:  
“Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus; tu os deste 

a mim, e eles têm obedecido a tua palavra” (v.6). 
 
Somos de Deus, somos de Jesus. Aleluia! Propriedade exclusiva de Jesus. Não 
porque dizem, mas porque Jesus Cristo disse! 

 

O fato de pertencermos a Jesus indica a própria natureza da igreja e também indica 
que a missão da igreja é realizada por nós. 
A prova de um bom relacionamento é a obediência, pois quem se relaciona confia 
e  o b e d e c e . 

5. O PRINCÍPIO DA PROVISÃO:  
“Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti” (v.7). 

O cristão precisa reconhecer que tudo o que somos e temos, vem do Senhor! 
Deus chama, capacita e sustenta! Temos o mesmo DNA. 

 

QUANDO DEUS CHAMA, DEUS SUSTENTA! 

Que tal encerrar esse dia de meditação, louvando e agradecendo a Deus pelos Seus 
feitos na sua vida? Reconheça a obra de Jesus na sua vida. Amanhã, veremos mais 
princípios que Jesus nos ensinou. Deus te abençoe! 



26/09 a 30/09 

 

SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 3 

SEXTA-FEIRA – AS MARCAS DOS DISCÍPULOS 

 

Hoje continuaremos aprendendo sobre os princípios eternos que Jesus nos ensinou! 

6. O PRINCÍPIO DA TRANSFERÊNCIA:  

“Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles 

reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste” (v.8). 

Transferir conhecimento, princípios, valores e vida: Isto é o puro discipulado. 
Para receber é necessário crer e honrar! Por quê? 
Ele mesmo responde: “Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu 
tenho sido glorificado por meio deles” (João 17:10). 

 

7. O PRINCÍPIO DA PLENITUDE:  
“Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para 

que eles tenham a plenitude da minha alegria” (v.13). 
Pleno, cheio, satisfeito e completo! Quem tem Jesus não tem nada faltando, é 
pleno, é perfeito e está satisfeito Nele! Isto gera satisfação e alegria completa. 
Tanque  cheio. Você é separado, Jesus já enfatizou isto. Temos, aqui, o rico princípio 
da santidade. Você tem a alegria de Cristo com você? Sua vida carrega a alegria de 
Cristo? Ou você insiste em carregar o peso da tristeza do seu passado? 
Alegria = Chara (grego) ocorre 60 vezes no NT (Novo Testamento) e o verbo 
Alegrar = Chairein, mais de 70 vezes. 
Hoje, você tem mais motivos para se alegrar do que para chorar! 

 
8. O PRINCÍPIO DA SANTIDADE:  

“Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como 
eu também não sou” (v.14). 

“Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a 
tua palavra é a verdade” (João 17:16-17). 

Da mesma forma como você tem muitos motivos para se alegrar, também tem 
milhares de motivos para se afastar do pecado do mundo e buscar a santificação. 

Por mais que seja difícil, nós precisamos perseguir de perto este desejo de Jesus 
para nossas vidas: a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus (Hebreus 
12:14). 
Enviados em santidade (João 17:18). 
Que texto! Como Jesus foi enviado? 

“Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo” (João 17:18). 
Santos: Assim somos nós! 
 
9. O PRINCÍPIO DA UNIDADE:  

“Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em 
mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás 

em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que 
tu me enviaste” (vs. 20,21). 
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Como Corpo, só avançaremos se tivermos unidade, isto significa acordo, união, 
caminhar numa mesma direção e falarmos a mesma linguagem! Somos um! Existe 
muito poder na unidade: Um como casa, como família, como igreja e como Reino. 
O inimigo quer separar o que Deus uniu! 

 
10. O PRINCÍPIO DO AMOR:  
“Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que 

tens por mim esteja neles, e eu neles esteja” (v.26). 
 

Eis talvez o maior desafio: A marca do amor ágape! 
“Assim, permanecem agora estes três a fé, a esperança e o amor. O maior deles, 

porém, é o amor” (1 Coríntios 13:13). 
 

Você está disposto a cumprir os desejos de Cristo, hoje, em sua vida? Podemos ser 
uma igreja, grande ou pequena, rica ou pobre, nova ou antiga, porém, só seremos de 
fato igreja de Jesus se formos igreja de amor. 

 

 
 

• CONCLUSÃO: 

TODO DISCÍPULO QUE AMA CRESCE. 
TODO DISCÍPULO QUE CRESCE AMA! 

Quantos princípios, quanto aprendizado, quanto discipulado e quanta vida. Jesus em 
Seu encontro com Seus discípulos em Jerusalém transfere vida. Ele de fato faz 
discípulos. Nosso desafio é sermos como Ele. Jesus através destes princípios 
transformou rudes e simples homens de Nazaré em homens transformados e que 
mudaram o mundo. E você, quer viver estes princípios? Quais decisões você   precisa 
tomar depois dessa semana de meditação? Seja sincero com Deus, abra seu coração 
e decida. Finalize orando e decidindo na prática o que Deus falou com você! Até 
semana que vem. Deus abençoe o seu fim de semana! 


