
 

 

 ESTUDO (Pr. Cícero Neto)         Jesus chorou !!!  João 

11:35                                                                                                 

  

O que fez Jesus chorar?    Porque Jesus chorou? 

     a) Jesus chorou porque ele era homem    -    João 1:14   -   Filipenses 2:5 a 8. 

Ele tinha todos os sentimentos que um ser humano tem. Jesus não era metade homem e 

metade Deus. Jesus na sua vida terrena, foi totalmente homem e totalmente Deus. Isso está 

além da nossa compreensão, mas Jesus como homem, ele era totalmente homem e por isso 

tinha todos os sentimentos que um ser humano pode ter. Ele pode entender perfeitamente a 

dor da saudade, a dor que sentimos quando perdemos um ente querido. Jesus tinha fome e 

necessidades como qualquer outro ser humano. Às vezes passamos por tantos sofrimentos 

que pensamos que ninguém pode avaliar o que estamos sentindo, mas Jesus pode 

compreender e entender a nossa dor. Por isso, quando oramos, devemos nos achegar com 

confiança ao trono da Graça.  Hebreus 4:14, 15 e 16. 

 Você já passou por alguma situação que parecia que você estava sozinho, que mesmo que 

contasse pra alguém esse alguém não entederia? 

   b) Jesus chorou por causa da incredulidade    -    João 11:33 

Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não se agitou e se perturbou por causa de Lázaro, 

pois Ele sabia que poderia ressuscitá-lo. Mas Jesus chorou por causa do desespero que aquelas 

pessoas estavam vivendo, por causa da incredulidade. Não criam que Jesus poderia ressuscitar 

Lázaro. 

Maria, foi quem escolheu a melhor parte em Lucas 10:38 a 42, e mesmo assim, com toda 

intimidade e conhecimento que ela  tinha de Jesus, disse a Ele: “Se o Senhor estivesse aqui 

meu irmão não teria morrido”. João 11:32. 

Devemos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, caso contrário o Senhor não se 

agradará de nós.  Hebreus 10:38. 

 Você já viveu momentos de incredulidade? 

    c) Jesus chorou porque Ele tem compaixão    -    Mateus 9:35, 36 e 37 

Compaixão é diferente de ter pena. Quem diz que se compadece de alguém, mas não faz nada 

para aliviar o sofrimento do outro, simplesmente tem pena e não compaixão. Ter pena de 

alguém nos coloca numa posição acima desse alguém, por isso não nos envolvemos com ele. 

O que é compaixão?  Compaixão é “sofrer com”. Compaixão é sofrer com alguém, é tentar 

fazer algo que mude a realidade daquela pessoa. Compaixão é a capacidade que temos de não 

ser indiferente a necessidade do outro. 

Jesus nos chama a compadecer-se de quem está a nossa volta. 



 

 

 

 


