
5.º Domingo da Quaresma

Levanta-te
e acolhe a vida 
nova em Jesus

Pelo Batismo, és uma nova criatura, 
amigo de Jesus.

Jesus é vida.

ESCUTA JESUS (Jo 11, 1-45) 
Cristo como vida verdadeira, na ressurreição de Lázaro.

Certo homem estava doente, Lázaro de Betânia, da aldeia de 
Maria e de Marta, irmã dela. As irmãs mandaram dizer a Jesus: 
“Senhor, aquele que amas está doente”. Jesus, tendo ouvido [a 
notícia], disse: “Essa doença não é para [resultar em] morte, 
mas pela glória de Deus, para que por ela o filho de Deus seja 
glorificado”. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Quando 
ouviu [dizer] que Lázaro está doente, ficou porém no local onde 
estava durante dois dias. Depois diz aos seus discípulos: “Re-
gressemos de novo à Judeia”. (…) “Lázaro, o nosso amigo, ador-
meceu. Mas vou para o despertar do sono”. Os discípulos disse-
ram-lhe: “Senhor, se ele adormeceu, se salvará”. É que Jesus 
falara da morte de Lázaro, mas eles pensaram que ele está 
falando do descanso do sono. Foi então que Jesus lhes disse 
claramente: “Lázaro morreu e alegro-me por vossa causa, para 
que creiais, por eu não ter estado lá. Mas vamos até ele”. 
Quando Marta ouviu que Jesus vinha a caminho, foi ao encontro 
dele. Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: “Senhor, 
se aqui tivesses estado, o meu irmão não teria morrido. Mas 
agora eu sei que tudo o que a Deus pedires, Deus to dará”. Jesus 
diz-lhe: “O teu irmão ressuscitará”. Diz-lhe Marta: “Sei que 
ressuscitará na ressurreição, no dia derradeiro”. Disse-lhe Jesus: 
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que 

morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá 
até a eternidade. Acreditas nisso?”. Ela diz: “Sim, Senhor, eu acre-
dito que tu és o Messias [Cristo], o filho de Deus que vem para o 
mundo”. Jesus diz: “Levantai a pedra”. Diz-lhe Marta, a irmã do 
defunto: “Senhor, ele já fede; pois é já o quarto dia”. Jesus diz-lhe: 
“Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?”. Levanta-
ram a pedra. Jesus levantou os olhos para cima e disse: “Pai, 
agradeço-Te porque me deste ouvidos. Eu sabia que me ouves 
sempre, mas falei por causa da multidão aqui presente, para 
que creiam que Tu me enviaste”. E dizendo essas coisas, gritou 
com voz poderosa: “Lázaro, sai cá para fora!”. O morto saiu com 
os pés e as mãos ligados de panos e com o rosto ligado com um 
sudário. Diz-lhes Jesus: “Desligai-o e deixai-o andar”. Muitos dos 
judeus, que tinham vindo para junto de Maria e que viram as 
coisas que Jesus fez acreditaram nele.

PALAVRAS EM DESTAQUE…

Judeia:  Região da Terra Santa onde se encontra a cidade de 
Jerusalém e a povoação de Betânia.

Messias: Enviado de Deus, que os Judeus esperavam, e que 

cumpriria a promessa de felicidade para todos.

Acredito: Não é apenas dizer que Jesus é o Filho de Deus e o 
Messias. É também amá-Lo, segui-Lo e servi-Lo nos outros.

Filho de Deus: Os primeiros crentes viram em Jesus mais que 
o Messias. Compreenderam que Deus amou tanto o mundo 
que nos deu o seu Filho.

Sudário: Tecido que se colocava sobre o rosto do defunto.

REZA A JESUS
Jesus, fico comovido ao 
ver-Te chorar junto do túmulo 
de Lázaro. Ele era o teu amigo 
que a morte roubou antes do 
tempo. Ressuscitaste-o, 
deste-lhe a vida para 
lembrar-nos que o Pai ama a 
vida. Obrigado, Jesus, por 
teres amado a vida. Tu é o 
Deus da vida.

Pai Nosso...

REALIZA…
• Prepara a tua renúncia quaresmal.
• Palavras Cruzadas: descobre as palavras relacionadas 

com o Evangelho deste domingo.

Horizontais
1. Jesus garantiu a Marta ser a Vida e a …
4. Palavra que em latim foi traduzida por Cristo.
5. Localidade onde vivia Lázaro.
8. Número de dias que Lázaro esteve sepultado.
9. O que fez Jesus quando chegou próximo do local onde estava 
sepultado Lázaro.
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PRESTA ATENÇÃO!
A vida é um dom precioso. 
Sabias que Jesus não 
quer a morte, mas a vida? 
A morte entrou no mundo 
por causa do pecado; não 
foi criada por Deus. Deus 
criou o paraíso, para nos 
dar a vida sem fim. Deus 
só quer o bem e a 
felicidade das pessoas.

MUITO IMPORTANTE!
Esperar e confiar:

• Deus não responde sempre aos 
nossos pedidos. Parece que nos 
faz esperar, e muitas vezes 
não compreendemos bem 
porquê. 

• Mas podemos confiar nele: como 
para Lázaro e a sua família, ele 
quer sempre para nós algo de 
bom.
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11. No evangelho de São João aquela que tinha ungido os pés de 
Jesus com perfume.
14. Local onde foi sepultado Lázaro.
15. Nome do discípulo que não acreditava ser ver.

VERTICAIS
2. Betânia ficava perto desta grande cidade.
3. Atitude tomada por alguns judeus ao ver Jesus chorar a morte de 
Lázaro.
6. Irmão de Marta e de Maria, foi ressuscitado por Jesus.
7. Região de Israel onde tentaram apedrejar Jesus (no relato do 
episódio de Lázaro).
10. Para Jesus – Vida eterna – Lázaro não morrera estava a …
12. Nome da mulher que foi ao encontro de Jesus devido a Lázaro ter 
morrido.
13. Grau de parentesco entre Marta e Maria.
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