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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já teve a experiência de desistir de 

alguma coisa, mas, ao remover os obstáculos, isso reviveu em sua vida? Fale um pouco sobre sua experiência. 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 11.1-7; 17-28; 32-46 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Bálsamo (v.2): perfume, unguento, geralmente raro e de grande valor. Estádios (v.18): unidade de medida equivalente a 

185 metros. A distância entre Betânia e Jerusalém era de quase dois quilômetros.  

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Quem era o homem que estava doente e onde morava? (v.1). 2) Quem era Maria? (v.2). O que as irmãs de Lázaro 

fizeram quando ele adoeceu? (v.3). 4) Qual era o sentimento de Jesus com relação a essa família? (v.5). 5) Depois de 

receber o comunicado, quanto tempo demorou Jesus ainda no lugar onde estava? (v.6). 6) Há quantos dias Lázaros 

estava morto quando Jesus chegou? (v.17). 7) O que fizeram Marta e Maria quando souberam que Jesus estava 

chegando? (v.20). 8) No diálogo com Marta, que promessa fez Jesus com relação a Lázaro? (v.23) 9) E que promessa 

Jesus fez a todo aquele que nele crer? (v.25-26). 10) Qual foi a reação de Jesus quando viu Maria e os judeus que 

estavam com ela chorarem? (v.33) 11) Qual foi a reação de Jesus quando perguntou-lhe onde estava Lázaro? (v.34-35). 

12) Que sentimento os judeus perceberam em Jesus quando chorou pela morte de Lázaro? (v.36). 13) O que fez Jesus 

quando chegou ao sepulcro de Lázaro? (v.39-43). 14) O que aconteceu quando Jesus ordenou que Lázaro saísse do 

sepulcro? (v.44). 15) Que reação tiveram as pessoas que presenciaram o milagre? (v.45-46). 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Por que Jesus não foi imediatamente ao tomar conhecimento do estado de Lázaro? (v.6) – A demora foi proposital. Ele 

percebeu que tudo estava acontecendo para glorificar o nome do Pai (v.4). No momento certo, ele agiria para produzir o 

resultado pelo qual esperava. Tudo acontecia com um propósito definido. Você acha que, ainda hoje, Deus às vezes 

demora a responder nossas orações? O que Ele pretende com essa demora? 

2. Que sentimentos você pode encontrar nos versos 5 e 36? Quais foram os sentimentos de Jesus descritos nos versos 33 

e 35? Por que ele sentiu essas coisas? O que nos revela o fato de Jesus sentir as mesmas coisas que nós sentimos? – Jesus 

Cristo revelou-nos um Deus que sente e sofre as nossas aflições e que se preocupa conosco. Em que isso altera a nossa 

relação com Deus? Você crê que Deus ainda se preocupa conosco? 

3. Leia os versos 25 e 26 e responda: o que você acha que esta declaração significa? Que garantias tem aquele que está 

disposto a crer em Jesus Cristo? – Jesus afirmou ser ele mesmo o poder da ressurreição e a fonte da vida. Para aquele 

que crer, mesmo que morra, tornará a ter vida, vida eterna. Aquele que vive e crê nele não morrerá através do pecado. 

Todos haveremos de morrer um dia, mas a fé em Jesus fará a grande diferença nesse dia. O que experimenta aquele que 

crê em Jesus? Você está pronto a experimentar tudo isso, crendo sinceramente em Jesus Cristo? 

4. Diante desse milagre extraordinário, houve reações diferentes (v.45-46). O que tais reações nos levam a concluir? – 

podemos pensar que se acontecer um milagre seremos capazes de crer, mas isso não é suficiente para levar alguém a 

crer. Alguns que lá estavam ficaram incrédulos. Esses foram denunciar Jesus às autoridades para o prender. Por que hoje 

ainda existem tantos que não creem? O que será que estão esperando acontecer? O que leva uma pessoa a ter fé me 

Jesus Cristo? 

 

Conclusão: através da fé, o encontro de Lázaro com Jesus trouxe vida. Que também, pela fé, aproveitemos as 

oportunidades de encontro com Jesus para nos apossarmos da vida que Ele nos dá. 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, o Salvador, para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para 

conhecerem Jesus através da sua vida. SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma pessoa e a investir 

tempo para estar com ela, servindo-a nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Dia 26/11 – última reunião de 2014 com todos os líderes. 


