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Artigo de JUANRIBE PAGLIARIN
As religiões têm muitas versões para a ressurreição de Jesus. Eis algumas:
Versão 1: “Que ele teria ressuscitado em espírito, simulando a sua aparição para dar a
entender aos discípulos que tinha ressuscitado.”
Versão 2: “Que ele não morreu na cruz, só desmaiou e, colocado na sepultura, acordou dias
depois, e saiu andando dali.”
Versão 3: “Que os seus discípulos furtaram o cadáver, enterraram em outro lugar, e saíram
contando às pessoas que ele havia ressuscitado.”
Versão 4: “Que o próprio Deus retirou o seu cadáver da sepultura e o guardou para o dia do
Juízo Final, quando então o mostrará morto aos pecadores, que terão a chance de recebê-lo.”
Sei que há outras versões ainda, mas citei estas apenas para ilustrar a polêmica da sua
ressurreição.
Na verdade, nem os discípulos acreditavam que ele havia ressuscitado, mesmo com as
mulheres insistindo que o tinham visto vivo, abraçado seus pés e conversado com ele.
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Por isso, transcrevo a seguir os relatos cruzados dos evangelistas, que descrevem a sua
primeira aparição aos discípulos, naquele domingo à tarde:
“Enquanto ainda falavam nisso, na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os
discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, o mesmo Jesus se
apresentou no meio deles e disse-lhes:
– Paz seja convosco.
Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes
disse:
– Por que estais perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as
minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede; porque um espírito não
tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao
verem o Senhor. Disse-lhes, então, Jesus segunda vez:
– Paz seja convosco.
Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus:
Tendes aqui alguma coisa que comer?
Então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, o que Ele tomou e comeu
diante deles. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não
haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Depois lhes disse:
– São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se
cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes:
– Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos;
e que em seu Nome se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados, a todas as
nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Assim como o Pai me
enviou, também eu vos envio a vós.
E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes:
– Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; e
àqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos.
(Confira a exatidão da transcrição e do entrelaçamento dos textos: LC 24:36a; JO 20:19a; LC
24:36b-40; JO 20:20b-21a; LC 24:41-43; MC 16:14b; LC 24:44-48; JO 20:21b-23)
Vamos analisar o relato acima, parte por parte:
O MESMO JESUS SE APRESENTOU NO MEIO DELES. O relato faz questão de frisar que
não foi outro Jesus, mas “o mesmo” que os discípulos conheciam há três anos e “o mesmo”
que morreu na Cruz.
ESTANDO OS DISCÍPULOS REUNIDOS COM AS PORTAS CERRADAS. O corpo
ressuscitado de Jesus tem uma nova e desconhecida estrutura molecular, porque preserva a
carne e os ossos, mas consegue aparecer e desaparecer quando bem entende. Aqui, o Senhor
entrou no recinto, com as portas e janelas trancadas.
PENSAVAM QUE VIAM ALGUM ESPÍRITO. Pensamento que persiste até hoje em muitas
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religiões, que acreditam que Jesus ressuscitou apenas “em espírito”. Seria isso possível?
POR QUE SURGEM DÚVIDAS EM VOSSOS CORAÇÕES? O próprio Jesus desfaz tal
pensamento. Se Ele afirmasse que não é um espírito, quando o fosse, então estaria mentindo.
E ele seria como o pai da mentira. Mas sabemos que Ele nunca mentiu. A profecia de Isaías
diz: “E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte; ainda que nunca
cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca” (Is 53:9). E Ele mesmo diz: “O que usa de
engano não ficará dentro da minha casa; o que fala mentiras não estará firme perante meus
olhos” (Salmo 101:7). Também as testemunhas que conviveram com Ele por três anos
garantem: “Ele nunca cometeu pecado, nem se achou engano na Sua boca” (I Pe 2:22).
O próprio Jesus se esforçou para provar aos discípulos que era Ele mesmo: “o mesmo” que
tinha morrido na Cruz, e que havia ressuscitado. E, para provar que não era um espírito, Jesus,
como Advogado dos advogados, apresentou:
AS CINCO PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO:
1- PROVA PERICIAL: Olhai as minhas mão e meus pés.
Jesus exibe as marcas recentes dos cravos que atravessaram as Suas mãos e os Seus pés. É
o Laudo Necroscópico escrito na carne e, pela primeira vez na História da Humanidade, o
próprio “cadáver” expõe e registra as conclusões da perícia.
2- PROVA TESTEMUNHAL: Sou eu mesmo.
Jesus nunca mentiu e jamais mentirá. Ele afirma que aquele corpo é o Dele mesmo. Não é um
outro corpo emprestado, parecido ou semelhante. Não é uma teofania. Jesus não simula a Sua
Ressurreição em carne, porque Ele mesmo disse: “EU SOU a Ressurreição e a Vida” (Jo
11:25).
3- PROVA MATERIAL: Apalpai-me e vede; porque um espírito não tem carne nem ossos,
como vedes que eu tenho.
Jesus contesta que “ressuscitou em espírito” e apresenta o Seu próprio Corpo como prova
inegável de que ressuscitou em carne e ossos. Mostrou-lhes as mãos, os pés e o lado. Exibe,
inclusive, o ferimento que Lhe fizeram com a lança, depois de morto.
4- PROVA TÉCNICA: Tendes aqui alguma coisa que comer?
Jesus não precisava comer. “Comeu diante deles” para provar que não era um espírito e que o
Seu Corpo tem substância. Quando os supersticiosos oferecem galinhas, farofas e pingas aos
espíritos, por acaso eles comem e bebem? Claro que não! E por que não? Porque um espírito
não pode comer!
5- PROVA DOCUMENTAL: Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na
lei de Moisés, nos Profetas e Salmos.
Jesus apresenta farta documentação escrita, constante nas Escrituras Sagradas, que narra
toda Sua Vida e sofrimento em detalhes, bem antes de tudo acontecer. Quer só dois
exemplos? Leia o Salmo 22 e Isaías 53. Provas documentais não podem ser contestadas.
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ESTAS PROVAS FORAM TÃO CONTUDENTES QUE...
... os discípulos, antes medrosos, enfrentaram as autoridades eclesiásticas, políticas e
militares que tentavam impedir a pregação do Evangelho e, mesmo diante de ameaças,
torturas, prisões e açoites, os discípulos diziam: “Não podemos deixar de falar do que temos
visto e ouvido... É mais importante obedecer a Deus do que as autoridades.” (Atos 4:18-20,
5:40-42). Por causa da veracidade da Ressurreição, mantiveram o testemunho do que viram e
enfrentaram a morte: Tiago morreu à espada, Estevão morreu apedrejado, Paulo foi
decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Fosse a ressurreição de Jesus uma
mentira dos apóstolos, algum deles, debaixo de tortura, teria confessado. Mas nenhum negou a
fé, porque era fé viva no Cristo ressuscitado! Todos morreram afirmando: Ele ressuscitou e é o
Juiz dos vivos e dos mortos! (At 3:15, 5:17-32, 5:58-59, 12:1-17, II Tm 4:6).
POR QUE TENTAM NEGAR A RESSURREIÇÃO DE CRISTO?
No domingo em que Jesus ressuscitou, os inimigos do Senhor investiram muito dinheiro e
subornaram os soldados para que dissessem ao povo que os Seus discípulos haviam furtado o
cadáver, enquanto os guardas dormiam (Mt 28:12-13). Mas, pense comigo: Se os guardas
estavam dormindo, como podem afirmar que viram os discípulos roubar o corpo? Quem está
dormindo não pode ver nada. E, se viram, por que não impediram que o corpo fosse roubado,
já que estavam ali para isso? Bastaria um simples grito e os discípulos, medrosos que eram,
largariam o cadáver e sairiam correndo. Como você vê, esta versão não pode subsistir em
juízo.
Mas, nos dias de hoje, não é diferente: a Sociedade Torre de Vigia investe milhões e milhões
de dólares para distribuir em todo o mundo literaturas e livros que afirmam que Jesus
ressuscitou apenas “em espírito” e que o seu cadáver foi retirado da sepultura pelo próprio
Jeová. Também ensinam que Jesus usou outro corpo para se apresentar aos discípulos e,
assim, dar a entender que havia ressuscitado em carne (do Livro “Poderá Viver para Sempre
no Paraíso na Terra”, Ed. Sociedade Torre de Vigia). Tiragem da primeira edição só para o
Brasil: cinco milhões de exemplares!
Portanto, segundo essa nova versão, largamente difundida pelas “testemunhas”, não foram os
discípulos e, sim, Jeová que furtou o cadáver do Senhor. E o próprio Jesus seria um grande
embusteiro, pois afirmou que era “Ele mesmo”, quando, então, não seria. O que você acha?
Quanto aos que dizem que Jesus não morreu na cruz, mas só desmaiou (conforme ensina o
Alcorão), tendo acordado na sepultura e saído dali sozinho, você acha que uma pessoa que
passou pelos espancamentos, açoites, torturas e ainda a crucificação, tendo perdido muito
sangue, com os pés e o corpo inchado, teria condições de empurrar a pedra na entrada do
sepulcro e sair andando dali? Qualquer pessoa com tais ferimentos, se não tivesse morrido,
teria de ficar numa UTI durante um bom tempo, sob cuidados médicos! Esta versão, portanto, é
descabida e não resiste ao mais elementar raciocínio.
O Apóstolo Paulo, que já naquela época tinha de combater essas versões, escreveu: “E, se
Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos
também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que
ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou... E, se Cristo não ressuscitou, é vã a
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vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo
estão perdidos” (I Co 15:14-18). Estariam perdidos porque “se Cristo não ressuscitou” não
poderia ter sido o salvador de Si mesmo, quanto mais de um único pecador.
O diabo sabe disso e é por este motivo que a Ressurreição de Cristo é tão combatida: “Se
Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados” (v.: 17). É
óbvio que quem permanece nos pecados não pode ser salvo. Se o diabo conseguir fazer com
que as pessoas não acreditem na Sua ressurreição, sabe que perderão a Única chance
possível de Salvação.
Paulo continua: “Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que
dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos
veio por Um Homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão
vivificados em Cristo” (I Co 15:14-22).
O inferno investe muito dinheiro para que não creiam no Único Nome capaz de dar Vida
Eterna à Humanidade: “E que em seu Nome se pregasse o arrependimento para remissão dos
pecados, a todas as nações.”. Não há, entre todas as Nações, outro Nome que produz perdão
dos pecados e Salvação, simplesmente porque ninguém mais viveu neste Mundo sem pecado,
morreu pelos transgressores e ressuscitou vitorioso! Ele é o Único que venceu a Morte e está
vivo pelos séculos dos séculos. Por isso, pode garantir a Vida Eterna a todos os que Nele
creem!
Jesus ainda não voltou, mas está às portas. Sua volta se dará em duas fases: primeiramente
em oculto para o mundo, quando somente os salvos serão arrebatados do planeta. E depois,
Ele virá de modo visível para a toda a Humanidade, quando os arrebatados voltarão com Ele e
“todo olho O verá, até os mesmos que O traspassaram.” (Mt 24:30, Ap 1:7).
Esta informação indica que o mesmo Jesus, que morreu e ressuscitou em carne e ossos, o
mesmo que subiu aos céus, voltará pessoalmente. Suas marcas na carne serão exibidas aos
judeus, que se converterão a Ele. A profecia de Zacarias diz: “E sobre a casa de Davi e sobre
os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplica; e olharão para mim, a
quem transpassaram; e o prantearão como quem pranteia por um unigênito; e chorarão
amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito... E, se alguém lhe
disser: Que feridas são estas nas tuas mãos?, dirá ele: São as feridas com que fui ferido em
casa de meus amigos”. (Zc 12:10, 13:6)
Você, que chegou ao conhecimento da Verdade e quer ser salvo, procure uma comunidade
verdadeiramente cristã, onde se ensina que Jesus ressuscitou em carne e ossos (Lc 24:39), e
que Ele é Deus (Ap 1:8). Procure uma comunidade cristã que não faça comércio (Mc 11:15) e
nem explore a fé das pessoas (Mt 7:21-23) e batize-se nas águas por imersão, em Nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo (Mt 28:19). Tome a Santa Ceia até Ele voltar (I Co 11:26) e
persevere “até o fim” porque, Aquele que vai arrebatar os Seus escolhidos nos quatro cantos
da Terra e voltar pessoalmente para governar este planeta por mil anos, disse: “Quem
perseverar até o fim, será salvo.” (Mt 24:13)
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Ouça a mensagem: “Por que atacam a Ressurreição de Jesus?” e no YouTube assista a
mensagem: “O Salmo de Cristo.”
Compartilhe este artigo com seus parentes e amigos.
Grande abraço!
Juanribe Pagliarin
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