
Marta diante da morte de seu irmão: ”Senhor, se 
estivesses aqui meu irmão não teria morrido.” Então, o 
sétimo sinal registrado por João, impressiona cada leitor. 
Jesus, ordenou que Lázaro, morto há três dias voltasse à 
vida e saísse do túmulo: “Jesus bradou em alta voz: 
“Lázaro, venha para fora!”. O morto reviveu! Finalmente o 
oitavo sinal é apresentado! Na manhã de domingo depois 
de cruci�cado e sepultado, João descreve um sinal 
fantástico do poder, da graça, do amor, da salvação de 
Deus. O túmulo onde Jesus foi colocado, estava vazio, a 
morte não pode detê-lo, Jesus ressuscitou, Ele está vivo! 

Paul Tripp disse: A cruz é onde Jesus, efetivamente, 
morreu para a nossa redenção. O sepultamento é a prova 
que Jesus verdadeiramente morreu: que sua morte foi 
uma morte real, em vez dele ser um fantasma ou uma 
aparição. Sua ressurreição é o ponto de exclamação �nal 
da história. A ressurreição é o que o evangelista João 
apresenta como a glori�cação de Jesus: sua vitória 
espetacular sobre a morte, o maior de todos os milagres, 
que é absolutamente único na história da humanidade. 
Ao escrever estes sinais milagrosos João tinha a seguinte 
intenção: “ estes “sinais” foram escritos para que 
vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, 
crendo, tenham vida em seu nome. Que esta seja sua 
postura perante estes relatos: Crer que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus e, crendo você desfrute de vida 
eterna!

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa 
pregação, e vã,  vossa fé” 1Co.15.14
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Ariano Suassuna na sua majestosa obra “O Auto da 
Compadecida”, escreveu o que pensava sobre a morte nas 
palavras do personagem Xicó, diante da morte de seu 
amigo João Grilo:  “Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com 
o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso 
estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação 
que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, 
porque tudo o que é vivo, morre”. 

Suassuna olha para a morte como um mal 
irremediável, um fato sem explicação, do qual todos nós 
estamos destinados! De certa forma ele tem razão, porém 
quero trazer uma nova perspectiva do assunto, baseado nos 
escritos do Evangelho de João.

“Jesus realizou na presença dos seus discípulos 
muitos outros sinais milagrosos, que não estão 
registrados neste livro. Mas estes foram escritos para 
que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, 
crendo, tenham vida em seu nome” . Jo.20.30,31

Quando buscamos nos dicionários a de�nição da 
palavra sinal, encontramos em linhas gerais expressões 
como: qualquer manifestação, marca, aviso, símbolo, 
vestígio, prova, que permite conhecer, reconhecer ou prever 
alguma coisa.

A transformação de água em vinho em Caná da 
Galiléia, inaugura a série de sinais milagrosos registrados 
por João. Em seguida vemos o registro da cura realizada à 
distância em benefício do �lho de um o�cial romano; na 
sequência um homem paralítico por  trinta e oito anos, 
volta a andar mediante a palavra de Jesus; depois o 
“Mac�sh” de um jovem,  cinco pães e dois peixes, são 
multiplicados e alimentam uma multidão de mais de cinco 
mil pessoas; posteriormente, numa noite escura, no meio 
do mar agitado, Jesus veio ao encontro dos discípulos 
andado sobre as águas; em seguida, o alvo da graça e do 
poder do Senhor é estendido  à um jovem cego de nascença, 
que pôde fazer a seguinte declaração: “eu era cego e agora 
vejo!”; mais adiante, Jesus ouviu o grito de desespero de 

O oitavo sinal!


