
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 6:  EU SOU a Ressurreição e a Vida 

 

ABERTURA: 

A. Você tem medo da morte? 

B. Qual o seu sentimento quando vai a um velório? 

 

PROPÓSITO:  Analisar o impacto que os atos e a declaração que Jesus   

fez nesse texto têm em nossa vida.  

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 11.1-45 
 

A. Por que Jesus demorou a ir ao encontro de Lázaro? (v. 4-6, 14-15, 42) 

B. Você já sentiu que Jesus ‘demorou’ para atender um pedido 

seu? O que Ele queria lhe ensinar com isso? (v. 21-22) 

C. De que forma você se identifica com os sentimentos de Marta e 

Maria? (v. 20-32) 

D. Por que é tão difícil esperar a resposta de Deus?  

E. O que Jesus quer dizer e o que Ele não quer dizer quando 

afirma: ‘Eu Sou a ressurreição e a vida’? (v. 25)  

F. Por que Jesus ficou comovido? (v. 33-36, 38)   

G. Qual o maior impacto que esse texto traz a sua vida?   
 

PONTO:  

Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. Mesmo quando 

achamos que Ele está demorando em nos atender, Ele mostra que  

se importa conosco e Seu tempo é diferente do nosso. E se 

aguardarmos com paciência veremos o poder de Deus se 

manifestar. “A morte é uma realidade da vida. Podemos ser gratos porque 

Jesus tem a resposta para a morte.” 
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