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Objetivo
Relatar os principais
acontecimentos ocorridos no
calvário, na crucificação e na
ressurreição de Jesus,
interpretando-os à luz do
entendimento espírita.
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O calvário de Jesus
começa quando ele é
aprisionado, no
Getsêmani (Horto das
Oliveiras), no
momento em que
orava na companhia
de Pedro, João, e seu
irmão Tiago. (Lucas,
22:39; Mateus, 26:3641; João, 18:1-11)

Nesse momento, os soldados e oficiais
romanos chegam acompanhados
de sacerdotes, assim como do apóstolo
Judas Iscariotes. Este se aproxima
do Mestre, beija-o na face para ser
identificado pelas autoridades
presentes.
(Lucas, 22:47-48)
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Em seguida à prisão de Jesus, os apóstolos se
revelam apreensivos, temendo que alguma coisa
ruim poderia lhes acontecer. Pedro, inclusive, nega
conhecer Jesus quando, por três vezes, é inquirido,
conforme Jesus tinha previsto.
(Lucas, 22:54-62; João, 13:38)

A negação de Pedro serve para
significar a fragilidade das almas
humanas, perdidas na invigilância
e na despreocupação da realidade
espiritual, deixando-se conduzir,
indiferentemente, aos torvelinhos
mais tenebrosos do sofrimento,
sem cogitarem de um esforço
legítimo e sincero, na definitiva
edificação de si mesmas.
XAVIER, F.C. O consolador. Pelo Espírito Emmanuel.
Questão 320.
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Aprisionado, Jesus foi conduzido pelos
mensageiros dos sacerdotes, manietando-lhe as
mãos, como se ele fosse um criminoso vulgar.

Na manhã seguinte,
Jesus é levado à
presença de Pilatos,
o governador romano
da Galileia, para ser
interrogado.

E Pilatos lhe perguntou: Tu és o Rei dos judeus?
E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os
principais dos sacerdotes o acusavam de muitas
coisas, porém ele nada respondia.
E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada
respondes? Vê quantas coisas testificam contra
ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira
que Pilatos se maravilhava.
(Marcos, 15:2-5)
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Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles
pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores,
tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a
pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu,
dizendo: Quereis que vos solte o Rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por
inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos
sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos,
respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem
chamais Rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes
disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então,
Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e, açoitado Jesus,
o entregou para que fosse crucificado.
(Marcos, 15: 6-15)
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Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ele saiu carregando
sua cruz e chegou ao chamado Lugar da Caveira — em hebraico, chamado
Gólgota —, onde o crucificaram; e, com ele, dois outros: um de cada lado e Jesus
no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz; nele
estava escrito: “Jesus, Nazareno, rei dos judeus. [...] E estava escrito em
hebraico, latim e grego.” (João, 19:17-20)
Perto da cruz permaneciam Maria, a mãe de Jesus, sua irmã, mulher de Clopas e
Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e, próximo a ela, o apóstolo João, disse:
“Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde
aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.” (João, 19:25-27)
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No sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram
aromas param irem ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana,
elas foram ao túmulo ao nascer do Sol. E diziam entre si: “Quem rolará a pedra da entrada do túmulo
para nós?” E erguendo os olhos, viram que a pedra fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo
entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram
cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: “Não vos espanteis! Procurais Jesus de Nazaré, o Crucificado.
Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que
ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos tinha dito. (Marcos, 16:1-7)
Estava, então, Maria junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior
do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado,
um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: “Mulher, por que choras?” Ela lhes diz: “Porque
levaram meu Senhor e não sei onde o puseram!” Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé. Mas não sabia
que era Jesus. Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe
diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar!” Diz-lhe Jesus: Maria!
Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabboni!, que quer dizer Mestre. Jesus lhe diz: Não me toques,
pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai; a meu
Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e as coisas que ele lhe disse.
(João, 20: 11-18)
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Todos os evangelistas narram as aparições de
Jesus, após sua morte, com circunstanciados
pormenores que não permitem se duvide da
realidade do fato. Elas, aliás, se explicam
perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas
propriedades do perispírito e nada de anômalo
apresentam em face dos fenômenos do mesmo
gênero, cuja história, antiga e contemporânea,
oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar
sequer a tangibilidade. Se notarmos as
circunstâncias em que se deram as suas diversas
aparições, nele reconheceremos, em tais
ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico.
KARDEC, Allan. A gênese.
Cap. 15, item 61.
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Após a aparição a Maria Madalena, Jesus reencontra os discípulos:
fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus,
Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: “A paz esteja
convosco!” Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos,
então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de
novo: “A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou também eu vos
envio”. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: “Recebei o Espírito
Santo”. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados;
aqueles aos quais retiverdes ser-lhes-ão retidos.
(João, 20: 19-23)
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Um dos Doze, Tomé, chamado Dídimo, não
estava com eles, quando veio Jesus. Os
outros discípulos, então, lhe disseram: Vimos
o Senhor! Mas ele lhes disse: Se eu não vir
em suas mãos o lugar dos cravos e se não
puser meu dedo no lugar dos cravos e minha
mão no seu lado, não crerei. Oito dias
depois, achavam-se os discípulos, de novo,
dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio,
estando as portas fechadas, pôs-se no meio
deles e disse: A paz esteja convosco! Disse
depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê
minhas mãos! Estende tua mão e põe-na no
meu lado e não sejas incrédulo, mas crê!
Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu
Deus! Jesus lhe disse: Porque viste, creste.
Felizes os que não viram e creram!
(João, 20: 19-29)
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Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Penetra numa casa a porta
fechadas. Em Emaús conversa com dois discípulos que o não reconhecem, e
desaparece repentinamente. Acha-se de posse desse corpo fluídico, etéreo,
que há em todos nós, corpo sutil que é o invólucro inseparável de toda alma
e que um alto Espírito como o seu sabe dirigir, modificar, condensar,
rarefazer à vontade. E a tal ponto o condensa, que se torna visível e
tangível aos assistentes.
DENIS, Léon. Cristianismo e espiritismo. Cap. 5.

As provas da ressurreição de Jesus são incontestáveis. Não há como ter
dúvidas.
Todos esses acontecimentos, relatados pelos evangelistas depois da
crucificação de Jesus, servem de base para o conhecimento histórico do
Cristianismo, daí ter Paulo afirmado:
“Se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé.”
Cristianismo não é uma esperança, é um fato natural, um fato apoiado no
testemunho dos sentidos. Os apóstolos não acreditavam somente na
ressurreição; estavam dela convencidos. [...] O Cristo, porém, lhes
apareceu e a sua fé se tornou tão profunda que, para a confessar,
arrostaram todos os suplícios. As aparições do Cristo depois da morte
asseguraram a persistência da ideia cristã, oferecendo-lhe como base todo
um conjunto de fatos.
DENIS, Léon. Cristianismo e espiritismo. Cap. 5.
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Atividade
Introduzir o tema por meio de breve
exposição. Formar grupos para
estudo e resumo das principais ideias
relativas ao calvário, à crucificação e
à ressurreição de Jesus.

