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As ressurreições relatadas na Bíblia 
Por que os que “voltaram” não disseram nada do que viram e ouviram no além?1 
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     Acerca dos diversos casos de ressurreição registrados na Bíblia,2 é bastante 

comum ouvirmos dos defensores da teoria da “inconsciência dos mortos” a 

seguinte ponderação: “Se os mortos ficam, de fato, conscientes, então por que as 

pessoas que foram ressuscitadas não deixaram relato algum daquilo que 

contemplaram no além? Lázaro, por exemplo, permaneceu quatro dias morto, 

porém, após ter sua vida restituída, ele não forneceu nenhuma descrição do que 

teria visto ou ouvido nalgum Paraíso”. Em seguida, concluem: “E por que todas 

essas pessoas não trouxeram relato algum de como é o ‘outro lado’? Porque 

elas, na realidade, estavam num estado de completa inconsciência. O homem 

não possui nenhuma alma que sobrevive conscientemente após a morte do 

corpo”. 

 

A experiência de Lázaro é também significativa porque ele passou quatro dias na 

sepultura. [...] Se, como popularmente se crê, a alma por ocasião da morte deixa o 

corpo e vai para o Céu, então Lázaro teria tido uma experiência impressionante 

para compartilhar a respeito dos quatro dias que teria passado no paraíso. [...] 

                                                 
1
 A citação bíblica deste estudo foi extraída da Bíblia Almeida Corrigida e Revisada (1994), traduzida por 

João Ferreira de Almeida, e publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. 
2
 Excluindo-se os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram quando da morte de Jesus (Mt 27.52, 

53), a Bíblia registra oito milagres de ressurreição: o filho da viúva de Sarepta (1Rs 17.21, 22), o filho da 

sunamita (2Rs 4.32-35), o moabita que tocou os ossos de Eliseu (2Rs 13.21), a filha de Jairo (Mt 9.18-26; 

Mc 5.21-24, 35-43; Lc 8.40-42, 49-56), o filho da viúva de Naim (Lc 7.11-17), Lázaro (Jo 11), 

Tabita/Dorcas (At 9.36-42) e Êutico (At 20.8-10).  
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Lázaro, contudo, nada tinha para compartilhar a respeito da vida após a morte, 

porque durante os quatro dias que passou na sepultura, dormiu o sono 

inconsciente da morte. [...] Não há qualquer indicação de que a alma de Lázaro ou 

a das demais pessoas trazidas da morte tenha ido para o céu. Nenhuma delas teve 

uma “experiência celestial” para narrar.3 

 

     Entretanto, esse argumento do “silêncio dos ressuscitados” não tem força 

alguma para refutar a idéia da sobrevivência consciente da alma, pois o registro 

de tais relatos (caso os mesmos tenham sido fornecidos por aqueles que 

ressuscitaram) não fazia parte dos propósitos inspirados dos escritores bíblicos. 

Tomemos a ressurreição de Lázaro como exemplo. Se Lázaro contou aos seus 

concidadãos judeus aquilo que presenciara no mundo dos mortos, o apóstolo 

João, sob a direção do Espírito Santo, não teve o menor interesse em registrar 

tais palavras em seu evangelho. Um princípio elementar da Teologia cristã é 

que os escritores bíblicos registraram somente aquilo que era (e é) útil para a 

salvação dos homens. Em outras palavras, o Espírito foi (obviamente) seletivo na 

escolha do material que foi incluído nas Sagradas Escrituras:  

 

Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos 

outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram 

escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para 

que, crendo, tenhais vida em seu nome (Jo 20.30, 31). 

 

     Assim, o fato de não constar na Bíblia relatos daquilo que as pessoas que 

foram ressuscitadas viram no além só prova uma coisa: que os escritores 

bíblicos não tiveram interesse algum em registrar tais relatos em seus livros! 

No caso do texto de João 11, por exemplo, certamente o objetivo do apóstolo 

João não era falar sobre a condição de Lázaro durante aqueles quatro dias em 

                                                 
3
 BACCHIOCCHI, Samuele. Imortalidade ou Ressurreição: Uma abordagem bíblica sobre a natureza e 

o destino eterno. Unaspress, 1ª edição, 2007, pgs. 134-5. 
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que esteve morto, se ele estava consciente ou não, pois saber disso não mudaria 

em nada a vida de um pecador que ouvisse ou lesse o relato desse milagre 

operado pelo Messias. O interesse de João, sem dúvida, era outro, infinitamente 

mais importante: apresentar Jesus como “a ressurreição e a vida”, a fim de que 

todos aqueles que nEle cressem vivessem eternamente (Jo 11.25, 26). Isso, sim, 

tem poder para transformar a vida de um ser humano. 

    Ao analisarem os casos de ressurreição registrados na Bíblia, os expositores 

da antibíblica teoria da “inconsciência dos mortos” agem tendenciosamente, 

pois só exploram o fato de não existir nenhum relato, fornecido pelos “ex-

mortos”, sobre as coisas que teriam visto e ouvido no além. Porém, 

“estranhamente” se esquecem de mencionar que esses “ex-mortos” também 

não disseram que não se recordavam de nada do que aconteceu durante o 

período em que permaneceram mortos. 

 

     Por fim, os defensores da teoria da inconsciência dos mortos alegam que, 

caso o homem possua, de fato, uma alma imortal que ingressa no céu por 

ocasião da morte, então as pessoas que foram ressuscitadas foram vítimas de 

um grande erro, pois tiveram que regressar a este mundo de sofrimentos: 

 

Pare por um momento e considere o seguinte: ninguém precisaria ser ressuscitado, 

ou trazido de volta à vida, se uma alma imortal sobrevivesse à morte. De fato, não 

teria sido bondade ressuscitar alguém como Lázaro de volta a uma vida imperfeita 

na Terra, caso ele já tivesse recebido uma maravilhosa recompensa celestial.4 

 

     Alguns expandem, ainda mais, esse raciocínio falacioso: 

 

                                                 
4
 Conhecimento que conduz à vida eterna. Sociedade Torre de Vigia, 1995, pg. 84. 
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Se Cristo tivesse trazido Lázaro do céu para voltar a sofrer sobre a Terra ter-lhe-ia 

feito uma maldade. Se o trouxe do inferno (improvável, pois era um seguidor do 

Mestre) ter-lhe-ia dado nova oportunidade de salvação, o que é antibíblico.5 

 

     No entanto, a fragilidade e a falta de sentido desse argumento é patente, 

pois o mesmo pode ser usado contra a idéia de que os mortos ficam 

inconscientes. Se os que partem desta vida permanecem inconscientes, então 

“não teria sido bondade ressuscitar alguém como Lázaro de volta a uma vida 

imperfeita na Terra”. Nesse caso, ao retirar Lázaro do sono da morte, fazendo-o 

“voltar a sofrer sobre a Terra”, sem dúvida Jesus ter-lhe-ia feito “uma [grande] 

maldade”. Finalmente: se Lázaro morreu sob perdição, então nosso Senhor, ao 

restaurar-lhe a vida, “ter-lhe-ia dado nova oportunidade de salvação, o que é 

antibíblico”. Como se percebe, esse tipo de argumentação é uma espécie de 

“bumerangue”, que se volta contra a face daqueles que o arremessaram. 

     Quando nos deparamos com esse tipo de arrazoado, imaginamos que os 

proponentes da tese da inconsciência dos mortos acreditam que Jesus cometeu 

um grande erro ao ressuscitar Lázaro. Afinal, em vez de reintroduzir Lázaro 

neste mundo de agruras, por que nosso Senhor não o deixou inconsciente no 

sepulcro até o dia da ressurreição dos justos? 

 

 

PPaauulloo  SSéérrggiioo  ddee  AArraaúújjoo 

 

                                                 
5
 Em: <http://www.azenilto.com/20a!-Homem-Na-Morte!.html>. Acesso em: 16 dezembro 2010. 


