
Lectio Divina – V Domingo da Quaresma (Ano A) 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e querer 

fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

 
  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

V Domingo da Quaresma – (Jo 11,1-45) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

Ambiente 

Evangelho segundo João procura apresentar Jesus como o Messias, Filho de Deus, 

enviado pelo Pai para criar um Homem Novo. No “Livro dos Sinais” (cf. Jo 4,1-11,56), o autor 

apresenta – recorrendo aos “sinais” da água (cf. Jo 4,1-5,47), do pão (cf. Jo 6,1-7,53), da luz (cf. 

Jo 8,12-9,41), do pastor (cf. Jo 10,1-42) e da vida (cf. Jo 11,1-56) – um conjunto de catequeses 

sobre a acção criadora e vivificadora do Messias. 

O texto que hoje nos é proposto é, exactamente, a quinta catequese (a da vida) do “Livro 

dos Sinais”. Trata-se de uma narração única, que não tem paralelo nos outros três Evangelhos. A 

cena situa-nos em Betânia, uma aldeia a Este do monte das Oliveiras, a cerca de três quilómetros 

de Jerusalém. O autor da catequese coloca-nos diante de um episódio – um triste episódio – 

familiar: a morte de um homem. A família mencionada, constituída por três pessoas (Marta, 

Maria e Lázaro), parece conhecida de Jesus: no vers. 5, diz-se que Jesus amava Marta, a sua irmã 

Maria e Lázaro. A visita de Jesus a casa desta família é, aliás, mencionada em Lc 10,38-42; e 

João tem o cuidado de observar que a Maria, aqui referenciada, é a mesma que tinha ungido o 

Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos (vers. 2) (cfr. Jo 12,1-8). 



Mensagem 

A família de Betânia apresenta algumas características dignas de nota… Em primeiro 

lugar, o autor da narração não faz qualquer referência a outros membros, para além de Maria, 

Marta e Lázaro: não há pai, nem mãe, nem filhos. Além disso, João insiste no grau de parentesco 

que une os três: são “irmãos” (vers. 1.2b.3.5.19.21.23.28.32.39). A palavra “irmão” (“adelfós”) 

será a palavra usada por Jesus, após a ressurreição, para definir a comunidade dos discípulos (Jo 

20,17); e este apelativo será comum entre os membros da comunidade cristã primitiva (Jo 21,23). 

Por outro lado, notemos a forma como é descrita a relação entre Jesus e esta família de 

irmãos… Trata-se de uma família amiga de Jesus, que Jesus conhece e que conhece Jesus, que 

ama Jesus e que é amada por Jesus, que recebe Jesus em sua casa. 

Um facto abala a vida desta família: um irmão (Lázaro) está gravemente doente. As 

“irmãs” mostram o seu interesse, preocupação e solidariedade para com o “irmão” doente e 

informam Jesus. A relação de Jesus com Lázaro é de afecto e amizade; mas Jesus não vai 

imediatamente ao seu encontro; parece, até, atrasar-se deliberadamente (vers. 6). Com a sua 

passividade, Jesus deixa que a morte física do “amigo” se consume. Provavelmente, na intenção 

do nosso catequista, o pormenor significa que Jesus não veio para alterar o ciclo normal da vida 

física do homem, libertando-o da morte biológica; veio, sim, para dar um novo sentido à morte 

física e para oferecer ao homem a vida eterna. 

Depois de dois dias, Jesus resolve dirigir-se à Judeia ao encontro do “amigo”. No entanto, 

a oposição a Jesus está, precisamente, na Judeia e, de forma especial, em Jerusalém. Os 

discípulos tentam dissuadi-l’O: eles não entenderam, ainda, que o plano do Pai é que Jesus dê 

vida ao homem enfermo, mesmo que para isso corra riscos e tenha de oferecer a sua própria vida. 

Jesus não dá atenção ao medo dos discípulos: a sua preocupação única é realizar o plano do Pai 

no sentido de dar vida ao homem. Jesus não pode abandonar o “amigo”: ele é o pastor que 

desafia o perigo por amor dos seus. 

Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou o “amigo” sepultado há já quatro dias. De acordo 

com a mentalidade judaica, a morte era considerada definitiva a partir do terceiro dia. Quando 

Jesus chega, Lázaro está, pois, verdadeiramente morto. Jesus não elimina a morte física; mas, 

para quem é “amigo” de Jesus, a morte física não é mais do que um sono, do qual se acorda para 

descobrir a vida definitiva. Por esta altura, entram em cena as “irmãs” de Lázaro. Marta é a 

primeira. Vem ao encontro de Jesus e insinua a sua reprovação: Jesus podia ter evitado a morte 

do amigo, se tivesse estado presente, pois onde Ele está reina a vida. No entanto, mesmo agora, 

Jesus poderá interceder junto de Deus, Deus atendê-lo-á e devolverá a vida física a Lázaro. Marta 

acredita em Deus; acredita que Jesus é um profeta, através de quem Deus actua no mundo; mas 

ainda não tem consciência de que Jesus é a vida do Pai e que Ele próprio dá a vida. 

Jesus inicia a sua catequese dizendo-lhe: “teu irmão ressuscitará”. Marta pensa que as 

palavras de Jesus são uma consolação banal e que Ele se refere à crença farisaica, segundo a qual 

os mortos haveriam de reviver, no final dos tempos, quando se registasse a última intervenção de 

Deus na história humana. Isso ela já sabe; mas não chega: esse último dia ainda está tão longe… 

Jesus, no entanto, não fala da ressurreição no final dos tempos. O que Ele diz é que, para quem é 

amigo de Jesus, não há morte, sequer. Jesus é “a ressurreição e a vida”. 



Para os seus amigos, a morte física é apenas a passagem desta vida para a vida plena. Jesus 

não evita a morte física; mas Ele oferece ao homem essa vida que se prolonga para sempre. Para 

que essa vida definitiva possa chegar ao homem é necessário, no entanto, que o homem adira a 

Jesus e O siga, num caminho de amor e de dom da vida (“todo aquele que vive e acredita em 

mim, nunca morrerá”). A comunidade de Jesus (a comunidade dos que aderiram a Ele e ao seu 

projecto) é a comunidade daqueles que já possuem a vida definitiva. Eles passarão pela morte 

física; mas essa morte será apenas uma passagem para a verdadeira vida. E é essa vida verdadeira 

que Jesus quer oferecer. Confrontada com esta catequese (“acreditas nisto?”), Marta manifesta a 

sua adesão ao que Jesus diz e professa a sua fé no Senhor que dá a vida (“acredito, Senhor, que 

tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo”). 

Maria, a outra irmã, tinha ficado em casa. Está imobilizada, paralisada pela dor sem 

esperança. Marta – que falara com Jesus e encontrara nele a resposta para a situação que a fazia 

sofrer – convida a irmã a sair da sua dor e a ir, por sua vez, ao encontro de Jesus. Maria vai 

rapidamente, sem dar explicações a ninguém: ela tem consciência de que só em Jesus encontrará 

uma solução para o sofrimento que lhe enche o coração. 

Também nas palavras de Maria há uma reprovação a Jesus pelo facto de Ele não ter estado 

presente, impedindo a morte física de Lázaro. Jesus não pronuncia qualquer palavra de consolo, 

nem exorta à resignação (como é costume fazer nestes casos): vai fazer melhor do que isso e vai 

mostrar que Ele é, efectivamente, a ressurreição e a vida. 

A cena da ressurreição de Lázaro começa com Jesus a chorar (vers. 35). Não é pranto 

ruidoso, mas sereno… Jesus mostra, dessa forma, o seu afecto por Lázaro, a sua saudade do 

amigo ausente. Ele – como nós – sente a dor, diante da morte física de uma pessoa amada; mas a 

sua dor não é desespero. 

Jesus chega junto do sepulcro de Lázaro. A entrada da gruta onde Lázaro está sepultado, 

está fechada com uma pedra (como era costume, entre os judeus). A pedra é, aqui, símbolo da 

definitividade da morte. Separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, cortando qualquer 

relação entre um e outro. 

Jesus, no entanto, manda tirar essa “pedra”: para os crentes, não se trata de duas realidades 

sem qualquer relação. Jesus, ao oferecer a vida plena, abate as barreiras criadas pela morte física. 

A morte física não afasta o homem da vida. 

A acção de dar vida a Lázaro representa a concretização da missão que o Pai confiou a 

Jesus: dar vida plena e definitiva ao homem. É por isso que Jesus, antes de mandar Lázaro sair do 

sepulcro, ergue os olhos ao céu e dá graças ao Pai (vers. 41b-42): a sua oração demonstra a sua 

comunhão com o Pai e a sua obediência na concretização do plano do Pai. Depois, Jesus mostra 

Lázaro vivo na morte, provando à comunidade dos crentes que a morte física não interrompe a 

vida plena do discípulo que ama Jesus e o segue. 

A família de Betânia representa a comunidade cristã, formada por irmãos e irmãs. Todos 

eles conhecem Jesus, são amigos de Jesus, acolhem Jesus na sua casa e na sua vida. Essa família 

também faz a experiência da morte física. Como é que deve lidar com ela? Com o desespero de 

quem acha que tudo acabou? Com a tristeza de quem acha que a morte venceu, por algum tempo, 

até que Deus ressuscite o “irmão” morto, no final dos tempos (perspectiva dos fariseus da época 



de Jesus)? Não. Ser amigo de Jesus é saber que Ele é a ressurreição e a vida e que dá aos seus a 

vida plena, em todos os momentos. Ele não evita a morte física; mas a morte física é, para os que 

aderiram a Jesus, apenas a passagem (imediata) para a vida verdadeira e definitiva. Para os 

“amigos” de Jesus – para aqueles que acolhem a sua proposta e fazem da sua vida uma entrega a 

Deus e um dom aos irmãos – não há morte… Podemos chorar a saudade pela partida de um 

irmão, mas temos de saber que, ao deixar este mundo, ele encontrou a vida plena, na glória de 

Deus. 

 

Actualização 

♦ A questão principal do Evangelho deste domingo – e que é uma questão determinante 

para a nossa existência de crentes – é a afirmação de que não há morte para os “amigos” de Jesus 

– isto é, para aqueles que acolhem a sua proposta e que aceitam fazer da sua vida uma entrega ao 

Pai e um dom aos irmãos. Os “amigos” de Jesus experimentam a morte física; mas essa morte 

não é destruição e aniquilação: é, apenas, a passagem para a vida definitiva. Mesmo que estejam 

privados da vida biológica, não estão mortos: encontraram a vida plena, junto de Deus. A história 

de Lázaro pretende representar essa realidade. 

♦ No dia do nosso baptismo, escolhemos essa vida plena e definitiva que Jesus oferece aos 

seus e que lhes garante a eternidade. A nossa vida tem sido coerente com essa opção? A nossa 

existência tem sido uma existência egoísta e fechada, que termina na morte, ou tem sido uma 

existência de amor, de partilha, de dom da vida, que aponta para a realização plena do homem e 

para a vida eterna? 

♦ Ao longo da nossa existência nesta terra, convivemos com situações em que somos 

tocados pela morte física daqueles a quem amamos… É natural que fiquemos tristes pela sua 

partida e por eles deixarem de estar fisicamente presentes a nosso lado. A nossa fé convida-nos, 

no entanto, a ter a certeza de que os “amigos” não são aniquilados: apenas encontraram essa vida 

definitiva, longe da debilidade e da finitude humanas. 

♦ Diante da certeza que a fé nos dá, somos convidados a viver a vida sem medo. O medo 

da morte como aniquilamento total torna o homem cauteloso e impotente face à opressão e ao 

poder dos opressores; mas libertando-nos do medo da morte, Jesus torna-nos livres e capacita-nos 

para gastar a vida ao serviço dos irmãos, lutando generosamente contra tudo aquilo que oprime e 

que rouba ao homem a vida plena. 

 

 

 

 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a 

oração do Pai Nosso, conscientes de 

querermos viver a mensagem do Reino de 

Deus e fazermos a Sua vontade. 


