
DEVOCIONAL SEMENTE ÁGAPE 

 

SEMANA: 15/11 a 21/11 

 

         Tema: “Jesus Ressuscita Lázaro” 

 

Versículo para Memorizar: “Então Jesus afirmou: —Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 

mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso?” 

 (João 11.25 e 26) 

 

Sugestão de louvor: Jesus Pode Tudo – “Minha vida é uma viagem” 

https://www.youtube.com/watch?v=_HG-fjijQrQ 

Domingo- João 11. 01 a 45 

 

Versículo para Memorizar: “Então Jesus afirmou: —Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 

em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita 

nisso” 

 (João 11.25 e 26) 

 

✔ Assista ao vídeo da EBD disponível no Site da Igreja e realize a atividade proposta. 

✔ Assista ao vídeo da Semente disponível no Site da Igreja e realize a atividade proposta. 

 

         Oração de súplica: Peça para Deus te dar a paciência necessária para você esperar Nele todas as coisas. 

Segunda-feira- João 11. 01 a 10 

 

“Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã 

Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os 

seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: —

Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente! Quando Jesus recebeu a notícia, disse: —O resultado 

final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder 

glorioso; e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava 

muito Marta, e a sua irmã, e também Lázaro. Porém quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 

dois dias onde estava. 

Então disse aos seus discípulos: —Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: —Mestre, faz tão 

pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o senhor quer voltar? Jesus respondeu: —Por 

acaso o dia não tem doze horas? Se alguém anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se 

anda de noite, tropeça porque nele não existe luz”. 

 

 

Ensino: Quando Lázaro morreu, Jesus já estava no estágio final de seu ministério. Portanto, devemos lembrar 

que ele já era bem conhecido e já era perseguido em algumas regiões de Israel. Lázaro e suas irmãs, Marta e 

Maria, moravam na cidade de Betânia, a alguns quilômetros de Jerusalém. Assim que começamos a 

ler a narrativa, vemos que Lázaro adoeceu a tal ponto de suas irmãs se preocuparem com sua saúde e 

chamarem Jesus para ajudá-los. No entanto, ao contrário do que poderíamos esperar, Jesus não saiu correndo 

para Betânia, nem declarou uma palavra de cura à distância, como fez na cura do centurião.  

 

Proposta de atividade:  Nesta semana aprenderemos sobre o valor da amizade, por esta razão, 

realizaremos atividades divertidas com nossa família e amigos. Hoje, o desafio é você ligar para um amigo 

que ama muito e fazer uma oração com ele por telefone. Peça auxílio para os seus pais. 



 

 

Reflexão: A primeira lição que tiramos desta devocional sobre a ressurreição de Lázaro é saber esperar. A 

Bíblia nos ensina a esperar, esta virtude faz parte do nosso exercício de fé. A fé está diretamente relacionada 

com a paciência, que nada mais é do que saber esperar. Podemos observar uma situação curiosa; pois a 

Bíblia é clara ao relatar que Jesus amava Lázaro, ainda assim, esperou por dois dias. A Palavra nos mostra 

que Jesus já havia revelado que aquela doença seria para glorificar a Deus. Os planos de Deus são os 

melhores para nós, para seus propósitos, por isso, praticar a paciência é muito importante para fortalecer a 

nossa fé. Você tem praticado a paciência nos momentos difíceis?  

 

Oração de gratidão: Agradeça a Deus por ser paciente e te ensinar a ser paciente. 

 

 

Terça-feira- João 11.11 a 19 

“Jesus disse isso e depois continuou: —O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. —

Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom! —disseram eles. Mas o que Jesus queria 

dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. 

Então Jesus disse claramente: —Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois 

assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. 

Então Tomé, chamado “o Gêmeo”, disse aos outros discípulos: —Vamos nós também a fim de morrer com 

o Mestre! Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a 

menos de três quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as 

consolarem por causa da morte do irmão”. 

 

Ensino: Aprender a esperar não é apenas fundamental para a fé, mas essencial para a vida, para nosso 

relacionamento com as pessoas. Quando Jesus ainda esperou dois dias para ir até a casa de Lázaro, ele sabia o 

que estava por vir. Seu objetivo era nos ensinar a crer no sobrenatural, para acalmar nossa mente e nosso 

coração, sabendo que existe uma vida eterna. O desespero, o medo, o nervosismo, a reclamação, só nos traz 

mais insatisfação, além de impedir muitas vezes as bênçãos de Deus. 

Proposta de atividade: Escolha uma palavra da história de hoje e brinque com sua família de “Acerte a 

Charada”. Exemplo: Suponhamos que a palavra escolhida seja “AMIGO”, você deverá desenhar a 

quantidade de linhas referentes a cada letra para que sua família tente acertar a palavra secreta. 

 

______  ______  ______  ______  ______ 

 

 

Reflexão: Nesta semana, estamos refletindo mais uma vez sobre a importância de saber esperar. Tenha um 

tempo para ter uma amizade real com Jesus. Assim como cativamos uma amizade, conversando, ligando, 

passando tempo juntos, cative sua amizade com Cristo, com atitudes que o levam a sentir-se amigo de 

Deus. Você se sente amigo de Deus? Confia Nele nos momentos difíceis? Se a resposta for não, ore agora 

mesmo convidando Jesus para ser seu melhor amigo. 

 

 

Oração de gratidão: Agradeça a Jesus por ser seu melhor amigo. 

Quarta-feira- João 11. 20 a 27 



“Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada 

em casa. Então Marta disse a Jesus: —Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido! Mas 

eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o senhor pedir a ele. —O seu irmão vai ressuscitar! 

disse Jesus. 

Marta respondeu: —Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia! Então Jesus afirmou: —Eu sou a 

ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca 

morrerá. Você acredita nisso? —Sim, senhor! —disse ela. —Eu creio que o senhor é o Messias, o Filho 

de Deus, que devia vir ao mundo”. 

 

Ensino: Marta e Maria estavam profundamente tristes e decepcionadas com a morte de seu irmão Lázaro. 

Marta recebe Jesus com uma palavra dura: "se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão"... Podemos até 

dizer que ela tinha razão e concordar, porque isso era uma verdade. Mas o fato é que Jesus estava em outro 

local, e agora não adiantava reclamar, o melhor é sempre confiar nos perfeitos planos de Deus para os seus 

filhos. Muitas vezes, diante das frustrações e decepções fazemos exatamente igual, ficamos reclamando 

por algo que já aconteceu. Mas graças a Deus esta passagem nos ensina algo maravilhoso! Quando Marta 

eleva seus olhos aos céus, reconhece que está diante de Deus e faz seu apelo a Jesus. 

Proposta de atividade: Escreva uma carta para um amigo querido e entregue quando tiver uma 

oportunidade. Se você ainda não sabe escrever, pode fazer um desenho. 

 

Reflexão: É possível que você tenha passado por momentos de decepções, que te deixaram muito tristes, 

mas Deus tem uma boa notícia para você hoje: Ele conhece todas as suas decepções! Entregue-as agora ao 

Senhor e Ele as transformará em grandes aprendizados. Precisamos ter o cuidado em não questionarmos a 

Deus. Marta e Maria fizeram isso declarando: “Se o Senhor estivesse aqui isto não teria acontecido…”. 

Não duvide do que Deus pode fazer em sua vida. A Dúvida te levará á incredulidade. 

Oração de gratidão: Agradeça a Deus por te mostrar a cada dia que você pode confiar Nele. 

 

Quinta-feira- João 11.28 a 35 

“Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: —O Mestre 

chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com 

Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia 

encontrado. 

As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. 

Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar 

onde Jesus estava e logo que o viu caiu aos pés dele e disse: —Se o senhor tivesse estado aqui, o meu 

irmão não teria morrido! Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando 

também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: —Onde foi que vocês o sepultaram? —Venha 

ver, senhor! —responderam. Jesus chorou”. 

 

Ensino:  Jesus chorou, pois sentiu a dor que todos estavam sentindo com a perda de Lázaro. Ele também 

sentiu muito a morte do seu querido amigo. Que lindo ver a amizade que Jesus tinha com aquela família. 

Uma amizade tão forte que nos traz a referência de Jesus chorando.  

Você consegue imaginar Jesus chorando por você? Alguns podem dizer que sim, outros que não, mas essa 

cena seria emocionante. Olhando para a vida de Lázaro, devemos nos motivar a buscar um relacionamento de 

amizade verdadeira com o Senhor. Dia após dia, precisamos buscar estar próximos com Jesus, orando, lendo 

a bíblia, louvando e adorando. Tendo uma vida de santidade, buscando, em todo o tempo, agradar nosso 

Senhor.  

 



 

Proposta de atividade:  Sua família serão seus amigos para sempre. Escolha uma forma de 

demonstrar seu amor e carinho por eles. Você pode fazer um desenho, uma carta, ajudar em alguma 

tarefa em casa ou convidá-los para fazer uma oração para abençoá-los. Certamente eles ficarão muito 

felizes! 

 

Reflexão: Essa história nos traz uma grande lição. Jesus valoriza muito os relacionamentos de amizade. 

Outro grande aprendizado que Jesus nos deixa, é que há tempo para todas as coisas, por isso, devemos nos 

alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você consegue exercer essa prática com seus 

amigos? Quando eles estão tristes você dá palavras de consolo e ora com eles? Ou quando um amigo está 

feliz por uma benção alcançada, você consegue comemorar a vitória dele? 

 

Oração de gratidão: Agradeça a Jesus por ser a maior referência de “amigo” que você tem. 

Sexta-feira- João 11,36 a 45 

“Então as pessoas disseram: —Vejam como ele amava Lázaro! 

Mas algumas delas disseram: —Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que 

Lázaro não morresse? 

Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada 

na entrada, e ordenou: —Tirem a pedra! Marta, a irmã do morto, disse: —Senhor, ele está cheirando mal, 

pois já faz quatro dias que foi sepultado! Jesus respondeu: —Eu não lhe disse que, se você crer, você verá 

a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: —Pai, eu te 

agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves; mas eu estou dizendo isso por causa de toda 

esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: —Lázaro, 

venha para fora! E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o 

seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: —Desenrolem as faixas e deixem que ele 

vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele”. 

 

Ensino:   Jesus mandar alguém que já estava morto havia quatro dias e que já cheirava mal se levantar, 

foi algo tremendo, foi um milagre extraordinário. Você já parou para pensar que quando Jesus 

ressuscitou a Lázaro não tirou a pedra que tapava a boca do túmulo. Jesus ordenou que retirassem a 

pedra e saiu aquele que estava morto com os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto envolto num 

lenço. Então, Jesus ordenou que retirassem as faixas. Por que alguém que tem poder para trazer um 

morto à vida não poderia também retirar a pedra e mandar que Lázaro saísse já sem as faixas que o 

envolvia? A resposta a essa pergunta é simples: Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Os homens 

que ali estavam, tinham todas as condições para retirar a pedra e as faixas. Jesus poderia fazer aquela 

pesada pedra flutuar com a força das Suas palavras, mas preferiu que os homens fizessem a parte que 

lhes cabia. Jesus queria ver aquelas pessoas que esperavam que um milagre fosse realizado por Ele, 

participando desse momento, colaborando da forma que Ele sabia que podiam. Jesus é muito lindo! 

Proposta de Atividade: Conte a história de Lázaro para a sua família! Será uma ótima oportunidade de 

refletirem sobre os lindos ensinamentos que essa passagem bíblica nos traz.  

 

Reflexão: Muitas pessoas acham que o fato de terem Jesus em suas vidas lhes dá a garantia de uma vida de 

descanso e tranquilidade. Dizem: “Deus fará tudo! Deus realiza aquilo que Lhe pertence e não realizará 
aquilo que nós podemos e devemos realizar. Temos uma missão especial que cabe a cada um de nós. Ler a 

bíblia, orar, louvar, obedecer aos mandamentos de Deus, evangelizar, etc; são responsabilidades nossas e 

precisamos cumprir com zelo e amor, para que a Glória de Deus se manifeste em nossas vidas. 

 

Oração de gratidão:  Agradeça a Deus por te ensinar como você deve realizar a sua parte aqui na terra.  



Sábado:  Leia novamente todos os textos bíblicos citados na devocional 

Ensino: Recapitulando alguns princípios aprendidos nesta semana: 

✔ Saber esperar é muito importante para o crescimento da nossa fé; 

✔ Nunca questione a Deus, confie nos Seus planos perfeitos; 

✔ Há tempo para todas as coisas, inclusive de rir com os que se alegram e chorar com os que 

sofrem; 

✔ Deus fará sempre a Sua parte, mas não realizará o que é responsabilidade de cada um de nós; 

✔ Para vermos a Glória de Deus precisamos orar, ler a bíblia, obedecer aos mandamentos do 

Senhor, evangelizar, enfim, ter uma vida agradável aos olhos de Deus; 

✔ Jesus operou mais um grande milagre, ressuscitou Lázaro que estava morto há alguns dias. 

Muitas pessoas se maravilharam ao ver este grande feito e creu que Ele era o filho de Deus; 

✔ Lembre-se sempre: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os milagres que Jesus 

realizou há muito tempo atrás, também podem ser realizado nos dias de hoje. Tudo depende da 

nossa fé! 

 

 

Proposta de Atividade: Assista ao vídeo do louvor proposto para essa semana: Jesus Pode Tudo 

_“Minha vida é uma viagem”- https://www.youtube.com/watch?v=_HG-fjijQrQ 

 

 

Reflexão: Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita de coração que Deus nos ama e ouve 

nossas orações como ouviu a oração de Jesus ao pedir que ressuscitasse Lázaro? Você acredita que 

Deus quer sempre o melhor para nós? Você é amigo de Deus? 

 

Oração de gratidão: Agradeça a Jesus por te ensinar tantas coisas lindas sobre a amizade. 

 

Equipe Semente Ágape 

 


