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“Porque Davi não subiu aos céus” (At 2.34) 
Os mortos estão inconscientes?1 
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     Diante de milhares de pessoas que se encontravam em Jerusalém, por 

ocasião da festa de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ao defender a ressurreição de 

Jesus, disse: 

 

(v. 33) De sorte que, [Jesus] exaltado pela destra de Deus, e tendo 

recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós 

agora vedes e ouvis. (v. 34) Porque Davi não subiu aos céus, mas ele 

próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha 

direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés (At 

2.33, 34). 

 

     Em decorrência da expressão “Davi não subiu aos céus”, os defensores da 

teoria da inconsciência dos mortos alegam que o homem não tem uma alma 

imaterial e imortal em sua constituição, que, no caso dos crentes, seguiria para o 

céu na ocasião da morte. Isso seria uma prova de que o apóstolo Pedro entendia 

que os mortos ficavam num estado de inconsciência, inexistência. 

 

                                                 
1
 As citações bíblicas deste estudo foram extraídas da Bíblia Almeida Corrigida e Revisada (1994), 

traduzida por João Ferreira de Almeida, e publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do 

Brasil. 
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Pedro, no dia de Pentecoste, declarou que Davi “morreu e foi sepultado, e o seu 

túmulo permanece entre nós até hoje”. “Porque Davi não subiu aos céus.” Atos 

2:29 e 34. O fato de Davi permanecer na sepultura até a ressurreição prova que os 

justos não ascendem ao Céu por ocasião da morte.2 

 

     Entretanto, essa leitura arruína-se diante do fato de que a sentença “Davi não 

subiu aos céus” refere-se tão-somente ao corpo de Davi, que, por não ter sido 

ressuscitado, evidentemente não ascendera aos céus, algo que só ocorreu com o 

corpo de Jesus, o Cristo. Ou seja, essa expressão não emite parecer algum sobre 

o que acontece com a pessoa no período entre a morte e a ressurreição, se 

alguma porção espiritual dela iria para o céu ou não. Pedro apenas disse que 

Davi não havia subido aos céus num corpo ressurreto. 

     Todavia, algumas pessoas, insistindo em usar Atos 2.34 para provar que os 

mortos ficam inconscientes, não se dão por convencidas de que Pedro tenha 

feito alusão unicamente ao corpo de Davi, e aí desperdiçam tempo e tinta 

fazendo afirmações precipitadas como esta: 

 

Alguns poderiam argumentar que o que estava na sepultura era o corpo de Davi, 

não sua alma que havia ido para o Céu. Essa interpretação, porém, é negada pelas 

explícitas palavras de Pedro: “Porque Davi não subiu aos Céus” (At 2.34). A tradução 

de Knox diz assim: “Davi nunca subiu para o Céu”. A Bíblia de Cambridge traz a 

seguinte nota: “Pois Davi não ascendeu... Ele desceu à sepultura e ‘dormiu com seus 

pais.’” O que dorme na sepultura, de acordo com a Bíblia, não é meramente o 

corpo, mas a pessoa integral que aguarda o despertar da ressurreição.3 

 

     Vejam como o autor dessas afirmações acima se contradiz ao considerar 

errada a interpretação de “que o que estava na sepultura era o corpo de Davi”. 

Ora, se Pedro, ao declarar que “Davi não subiu aos céus”, não se referia apenas ao 

                                                 
2
 WHITE, Ellen Gould. O Grande Conflito. Casa Publicadora Brasileira, 7ª edição, 2004, pg. 309. 

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

o destino eterno. Unaspress, 1ª edição, 2007, pg. 135. 
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corpo de Davi que estava na sepultura, então à qual parte desse rei ele se referia? 

Acaso as sepulturas recebem outra coisa senão corpos, cadáveres? Ou será que 

algum aspecto espiritual de Davi também fora sepultado?4 Percebe-se, pois, o 

disparate em negar que Pedro falava somente do corpo de Davi. 

     Como fica claro em todo o trecho de Atos 2.22-36, o objetivo de Pedro era 

provar a seus ouvintes que Jesus era Senhor e Cristo, pois somente Ele havia 

ressurgido dentre os mortos e, em seguida, assentado à direita do Pai (v. 34), 

dando cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Ou seja, apenas Jesus 

“subiu aos céus” num corpo glorificado, coisa que não ocorreu com Davi, pois o 

corpo desse rei ainda estava na sepultura. Nessa declaração, portanto, Pedro não 

disse que os mortos ficam conscientes nem inconscientes. 

     No entanto, se na declaração “Davi não subiu aos céus” (At 2.34) Pedro só 

falava do cadáver de Davi, então o que teria acontecido com a alma desse rei? 

Aliás, Davi tinha uma alma? O próprio Pedro, nesse mesmo discurso de Atos 2, 

dá-nos essas respostas: 

 

(v. 27) Pois não deixarás a minha alma no hades, nem permitirás que o 

teu Santo veja a corrupção. [...] (v. 29) Homens irmãos, seja-me lícito 

dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi 

sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura [gr. mnema]. [...] (v. 

31) Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma 

não foi deixada no hades, nem a sua carne viu a corrupção. 

 

                                                 
4 É por demais incoerente e estranha a declaração de Bacchiocchi de que: “O que dorme na 

sepultura, de acordo com a Bíblia, não é meramente o corpo, mas a pessoa integral que aguarda o 

despertar da ressurreição”. E por quê? Ora, segundo esse teólogo adventista, a “pessoa integral” 

é formada de dois elementos: um corpo e um princípio impessoal de vida chamado “espírito” (= 

fôlego de vida), responsável por vivificar o corpo. Porém, quando Bacchiocchi declara que é a 

“pessoa integral” (ou seja, corpo e espírito) que “dorme na sepultura”, ele acaba dizendo que 

esse espírito também se encontra na sepultura, juntamente com o corpo. 
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     Notem que nas duas vezes em que Pedro mencionou a “alma” de Jesus, ele 

disse que ela foi para o hades (vs. 27, 31); porém, quando falou do destino do 

corpo de Davi, disse que o mesmo foi para a mnema (v. 29). Diante disso, percebe-

se claramente que o apóstolo fazia uma distinção entre os vocábulos gregos hades 

e mnema: este designa a sepultura, o local que recebe os cadáveres; aquele, 

porém, o local que abriga as almas dos mortos. Ora, tal distinção comprova a 

veracidade da doutrina da imortalidade da alma, pois indica que Jesus e Davi 

tinham uma alma imaterial e imortal, que, após a morte, seguiu para o Hades.5 

Contudo, ao contrário do que ocorreu com Davi, a alma de Jesus “não foi 

deixada no hades”, pois ela se uniu novamente ao Seu corpo no domingo da 

ressurreição. Foi em posse desse corpo glorificado que Ele “subiu aos céus”, 

sendo reconhecido como “Senhor e Cristo” (At 2.36). 

 

 

PPaauulloo  SSéérrggiioo  ddee  AArraaúújjoo 

 

                                                 
5
 Até a ascensão de Jesus, as almas dos justos seguiam para o Hades, ficando na parte reservada 

aos justos. Entretanto, após Sua ascensão, elas passaram a ir diretamente para o céu, para 

desfrutar da presença do Senhor (comparar Gn 37.35; Sl 16.10; Lc 16.22, 23; 23.43; At 2.27, 31 

com At 7.55, 56, 59; 2Co 5.3-8; Fp 1.21-23; Ap 6.9-11). 


