
SOLTAR AS AMARRAS 
  
  
Há algumas diferenças entre a ressurreição de Lázaro (João 11,1-45) e a ressurreição de 
Jesus. Por exemplo: Lázaro está morto há quatro dias. Naquele tempo e cultura, isso 
representava a morte de qualquer esperança no retorno à vida. Era o começo da 
decomposição. No dia de Pentecostes, Pedro cita o Salmo 16,8-11 como prova de que o 
corpo de Jesus não experimentou a decomposição (cf. Atos 2,26-28).  
  
Outra diferença significativa: Lázaro retorna à vida “amarrado” com lençóis e bandagens, 
ao passo que Jesus ressuscita livre de amarras (cf. João 20,1-9). A diferença não é só 
física. Jesus ressuscita para uma vida sem amarras, ou seja, é o primeiro a ressuscitar 
para uma vida que não se desgasta nem se acaba. Por isso ele é primogênito dentre os 
mortos (cf. Ap 1,5), aquele que abriu o caminho da vida que não se acaba. Lázaro volta a 
viver com todas as limitações da vida, ao passo que Jesus ressuscita para não mais 
morrer. 
  
Jesus pede às pessoas que soltem as amarras de Lázaro para que ele possa andar. É a 
nossa parcela de colaboração para que o povo tenha vida. Soltar as amarras mediante a 
educação, a saúde, o emprego, a moradia; enfim, mediante tudo o que faz parte daquilo 
que chamamos de cidadania. A vida com as amarras da fome, da doença, do 
desemprego não pode ser chamada de vida. 
  
Talvez haja cristãos vivendo a resignação do quarto dia, o dia da morte da esperança. 
Pensam: "Isto aqui não tem jeito. Sempre foi e será assim”! Essas pessoas também 
necessitam ser desamarradas da falta de perspectivas, da falta de esperanças, da falta de 
fé naquele que venceu para sempre a morte com todas as suas amarras. 
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