
A 
Bíblia 
ensina

36

Por mais que nos deixemos enganar por essa cultura, a 
morte atravessa o nosso caminho sem pedir licença. Foi o que 
aconteceu com Jesus que, ao aproximar-se da cidade de Naim, se 
deparou com o enterro de um jovem, filho único de uma viúva. 
Aquela cena suscitou “compaixão” em Jesus. Compaixão 
significa sofrer com o sofrimento do outro, ser afetado pela dor 
do outro.
            A cultura da negação da morte nos ensina a nos tornar 
indiferentes para com a dor do outro, como se nunca tivéssemos 
que passar por aquela dor. Enquanto o sentimento de compaixão 
fez com que Jesus não se desviasse daquele enterro, mas fosse ao 
encontro da mãe e entrasse em diálogo com a dor dela, o 
sentimento de indiferença nos desvia de toda pessoa que 
sofre e nos torna frios diante da dor dos outros.

Se pudéssemos, nos desviaríamos a todo momento da 
morte para nunca ter que nos confrontar com ela. O motivo é que 
vivemos influenciados pela cultura da negação da morte: se a morte 
acontece, a tendência é pensar que sempre se dê na casa dos 
outros, nunca na nossa; se ela atinge uma criança ou um jovem, 
pensamos sempre no dos outros, nunca no nosso.
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JESUS E OS ENLUTADOS



Ao tocar o caixão do jovem e ao interromper o seu 
sepultamento, Jesus disse: “Jovem, eu te ordeno, levanta-te!” (Lc 
7,14). Há algo que podemos fazer para ajudar a interromper a 
morte precoce de tantos jovens? Nossos jovens têm algum 
contato com a palavra de Deus, palavra que pode ressuscitá-los, 
no sentido de devolver uma direção à própria vida?

Para devolver a vida ao filho da viúva de Naim, Jesus 
tocou no caixão onde estava o corpo do jovem e interrompeu o seu 
sepultamento. Onde não existe mais o toque, onde não existe 
mais a comunicação do afeto, a vida começa a morrer. Nós preci-
samos ser tocados para saber que existimos. Dentro da nossa 
casa pode ser que exista alguém morrendo por falta de um contato 
físico e emocional da nossa parte.

Jesus disse àquela mãe: “Não chores! ”, não porque 
ignora a tragédia da morte, mas porque sempre traz consigo a 
vitória sobre ela. “Vivendo com profunda alegria cada dia de sua 
vida terrena, sua alegria nunca foi fruto de uma cuidadosa fuga do 
sofrimento alheio. Por isso, ele não se desvia da dor do outro. 
Quando vê uma mãe chorando a morte de seu filho único, Ele não 
muda de direção, mas vai ao encontro dessa dor tão absurda. 
Aproxima-se como irmão, amigo, semeador de paz e de vida” (Pe. 
J. A. Pagola).

ELE DEIXOU LÁZARO MORRER, 
PARA QUE A NOSSA FÉ NÃO MORRESSE!

 Ao saber da morte de Lázaro, Jesus fez questão de 
estar junto de suas irmãs, Marta e Maria. Ao ver Jesus, Marta 
correu-lhe ao encontro e disse: “Senhor, se tivesses estado aqui 
meu irmão não teria morrido” (Jo 11,21). 



 “Crês nisso?” (Jo 11,26). Jesus provoca em Marta e em 
cada um de nós a resposta da fé: crer n'Ele incondicionalmente; 
crer na vitória da sua cruz; crer que a morte não tem uma palavra 
definitiva sobre a nossa vida; crer que “nem a morte, nem a vida, 
... nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus 
manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Rm 8,38-39). 

 Onde Jesus está reina a vida. Por isso, Marta acredita 
que seu irmão morreu devido à ausência de Jesus. Se estivesse 
ali, poderia ter evitado a morte de seu irmão, restituindo-lhe a 
saúde. Quem de nós não se identifica com as palavras de Marta? 
Poderíamos também dizer: 'Senhor, no momento que em que eu 
mais precisei, o Senhor me deixou sozinho'. Mas a morte não é a 
prova da ausência de Deus em nossa vida; ela é, sim, o lugar 
onde Ele manifesta o seu poder e o seu amor para conosco.  
 Jesus não quis impedir a morte de Lázaro por nossa 
causa, “para que vocês creiam” (Jo 11,15), para que nos 
lembremos de que não podemos reduzir a nossa esperança em 
Cristo ressuscitado apenas para esta vida (cf. 1Cor 15,19).
 “Eu sou a Ressurreição e a Vida” (Jo 11,25). Jesus 
convida as irmãs de Lázaro e a cada um de nós a crer que a sua 
presença junto a nós e o seu amor por nós nunca funcionarão 
como antídoto contra qualquer tipo de sofrimento, mas como 
força que nos faz atravessar o sofrimento: “Quem crê em mim, 
mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, 
não morrerá jamais” (vv.25-26). Jesus não veio prolongar a nossa 
vida física, mas comunicar a Vida que ele próprio possui e de que 
dispõe. Essa Vida, que é a sua e ele dá, anula a morte no homem 
que a recebe. Ao definir-se como a “Ressurreição” (primeiro) e a 
“Vida” (depois), Jesus deixa claro que a ressurreição 
acontecerá somente após a morte, e a Vida verdadeira 
surgirá somente depois da ressurreição.  



Não tenhamos medo de entrar em contato com quem 
sofre. Façamos como Jesus. Ele ressuscitou o filho da viúva de 
Naim por iniciativa própria. Ninguém veio lhe pedir nada. Nós não 
precisamos esperar as pessoas virem até nós e nos pedirem 
ajuda. Tomemos a iniciativa de ir ao encontro daquele que 
está sofrendo. Entremos em contato com as lágrimas de quem 
chora neste momento. Peçamos a Deus que nos visite hoje, 
trazendo-nos a vida do seu Espírito. Sejamos portadores da 
consolação do Espírito Santo junto a toda pessoa que 
experimenta neste momento algum tipo de desolação.

“Jesus espera que renunciemos a procurar aqueles 
abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à 
distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos 
verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos 
outros e conhecermos a força da ternura. Quando o fazemos, a 
vida complica-se sempre maravilhosamente” (Francisco, A alegria 
do amor, n.308).
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NOSSA PRESENÇA JUNTO AOS 
ENLUTADOS É FUNDAMENTAL!

 Foi por isso que ele disse a Jairo, assim que recebeu a 
notícia do falecimento de sua filha: “Não temas; crê somente!” 
(Mc 5,36).


