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            Jesus histórico 
 

JESUS, SUA EXISTENCIA FÍSICA. 

Por mais de uma vez já vimos a  afirmação de que não se pode 
provar a existência histórica de Jesus. Aqui, por vários meios, 
mostraremos e provaremos que esta assertiva é de má fé ou 
simplesmente não se pesquisou nos lugares e obras corretas. 
 

1 - Os inimigos de Jesus: os talmudistas e os rabinos judeus. 

a) "Talmude de Babilônia (Sinedrim pág. 67) e Talmude de 
Jerusalém (Sanedrim, VII, XVI, pág. 25), abordam um tipo de 
testemunho nos processos criminais e, apresentando-os como lei 
tradicional, CITAM UNICAMENTE O PROCESSO DE JESUS no qual foi 
posto em uso". (Graetz, Sinai et Golgotha, pág. 338, citado por 
(ippolyte Rodrigues┸ ╉Le Roi des Juifs╊┸ pág はぱひ┻ Modernamente  in 
"Revista Galileu", abril de 2004 - Artigo Dossiê -pg 41 a 52, Ed 
Globo). 

Esse texto possui uma importância capital, porquanto prova 
definitivamente a existência do indivíduo que foi objeto dessa 
jurisprudência especial: Jesus de Nazaré.  Refere unicamente  uma 
questão de jurisprudência : O JULGAMENTO DE UM HOMEM À 
NOITE, O QUE ERA PROIBIDO PELA LEI DE MOISÉS. 

O povo judeu, também conhecido como o "povo do livro", não 
ganhou esta fama à toa. Têm-na por registrarem sua história 
minuciosamente. A jurisprudência citada por Papus em sua obra  

é a transcrição do julgamento de Jesus. Uma prova histórica 
contida no Talmude. 
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b) Além desse documento, existe um outro.  Trata-se de um livro 
escrito pelos rabinos da sinagoga contra o Cristo e que se intitula, 
em língua portuguesa┸  ╉O Livro do Impostor╊,  ╉ Sepher Toledot 
Jeschouah╊┸ em hebraico  (Papus se refere aqui aos argumentos que 
podem ser lidos em ╉A Ciência dos Espíritos╊,  de Levi, pág 19 e na 
segunda parte do seu livro ╉As Origens da Cabala╊). É um livro 
inteiramente farisaico e anticristão. Todas as histórias abjetas e as 
calúnias dirigidas contra Jesus e sua família são colhidas nessa 
obra. Mas, por pior que seja, ela afirma, pelo testemunho dos 
inimigos mesmo do Cristo, dois fatos importantes. 

1- A existência do Cristo enquanto indivíduo. 

2- A realidade de seus milagres. 

O texto que Eliphas Levi publica em seus livros  mencionados 
acima, descreve a aversão que os judeus da época tinham por 
Jesus, e,  com o intuito de desmoralizar a pedra fundamental da 
doutrina cristã,  escreveram a obra citada. Reproduzo abaixo 
algumas parte do mesmo. 
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Segundo os Talmudistas -  

    ╉No ano 667 do quarto milênio após a criação do mundo, durante 
a época do rei Janeu, aliás denominado Alexandre, uma grande 
desgraça veio em auxílio aos inimigos de Israel. 

    Surgiu então certo miserável, homem sem consciência e de maus 
costumes, originário de um dos ramos extintos da tribo de Judá, 
cujo nome era José Panther. (...) 

    ...Tinha uma vizinha viúva cuja filha se chamava Maria. Essa 
mesma Maria, cabeleireira de mulheres, é citada em vária 
passagens do Talmude. Essa jovem, atingindo a adolescência, foi 
prometida em casamento a um jovem chamado Joanan, dotado de 
grande modéstia, insigne doçura e verdadeiro temor a Deus. 

    Mas, por infelicidade, aconteceu que José,  passando diante da 
porta de Maria, viu-a e sentiu crescer em si uma paixão impura com 
ela.(...) 

    ...José Panther ... tendo se vestido como Joanan e encoberto a 
cabeça com a capa... conduziu-a para dentro de casa. Ela pensava 
que fosse Joanan, seu noivo e disse-lhe: 

    - Não me toques, não chegou a hora que devo ser tua. E nesse 
momento estou protegida contra ti pelas enfermidades comuns do 
meu sexo. 

    Mas ele, sem ouvi-la, realizou seu mau intento e voltou à sua 
casa.(...) 

    Em seguida, Maria tornou-se mãe de um filho a quem deu o nome 
de Jehosuah┸ nome de seu tio materno╊┻ 

     Tudo isto foi extraído e traduzido textualmente do ╉Sepher 
Toledot  Jeschuah╊┻ 
 

c) Nos diz ainda Levi que a primeira juventude de Jesus é contada 
de um modo perverso  -  segundo os autores talmudistas de 



 
4 

╉Sota e Sanedrim╊  -, que encontramos citados na página 19 do 
╉Livro Da Disputa De Jequiel." 

 É importante lembrar que,  apesar de contar uma outra versão da 
vida de José, Maria e Jesus, a obra não nega a existência e nem os 
prodígios de Jesus. 

Porém, para mim, a maior prova dada pelos 
judeus da existência física, real, histórica de 
Jesus de Nazaré, o Cristo, é o seguinte detalhe:  
 

O NOME ╉JESUS╊ ERA MU)TO COMUM COMO NOME PRÓPR)O DOS 
JUDEUS ANTES DE CRISTO SER CRUCIFICADO. DEPOIS QUE TAL FATO 
OCORREU, NUNCA MAIS UM JUDEUS TOMOU O NOME DE JESUS,  POIS 
MOISES AMALDIÇOOU O NOME DE QUEM  FOSSE CRUCIFICADO, 
COMO PAULO DE TARSO NOS LEMBRA NA EPÍSTOLA AOS GÁLATAS - 

Gl 3:13 "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 

maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for 

pendurado no madeiro"; Dt 21:22: ╉Se um homem tiver cometido um 
pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado num 
madeiro, 23 o seu cadáver não permanecerá toda a noite no 
madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia; porquanto 
aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não 
contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança╊. 

CONCORDAM  COM  O MEU  ARGUMENTO? 

Jesus histórico 

Origem: Wikipédia 

A busca pelo Jesus histórico iniciou-se com o trabalho de Hermann 
Samuel Reimarus no século XVIII. Dois livros, ambos chamados "A 
Vida de Jesus", foram escritos por David Friedrich Strauss  e 
publicados em alemão em 1835-1836. Ernest Renan publicou um 
livro emfrancês no ano de 1863. O Jesus histórico é 
conceptualmente diferente do Cristo da fé. Para os historiadores o 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Samuel_Reimarus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Samuel_Reimarus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Friedrich_Strauss
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/1835
http://pt.wikipedia.org/wiki/1836
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1863
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primeiro é físico, enquanto o último é metafísico. O Jesus histórico é 
baseado em evidências históricas.  
 

Documentos sobre o Jesus histórico.  

Existem  5  documentos falando da pessoa de Jesus direta ou 
indiretamente, como é o caso de Públio Cornélio Tácito, Flávio 
Josefo, Plínio, o Jovem e outros. 

 

Uma boa referência do Jesus histórico foi escrita por Tácito nos 
 ╉Analles╊┻ 

d) Tácito ‒  

 

No livro XV dos ╉Anais╊┸ Tácito descreve a perseguição que Nero 
empreende, culpando os cristãos pelo incêndio de Roma, onde 15% 
da cidade foi parcialmente destruída.   Segundo Tácito, havia 
suspeitas de que o próprio Nero teria causado o incêndio. 
A passagem sobre os cristãos é considerada por muitos autores a 
primeira referência pagã à existência histórica de Jesus Cristo. 

No texto ╉Anais╊, do historiador romano Tácito (56 d.C. ‒ 117 d.C.) 
no livro XV, parágrafo 44, escrito em 116 d.C., existe uma passagem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblio_Corn%C3%A9lio_T%C3%A1cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A1vio_Josefo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A1vio_Josefo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADnio,_o_Jovem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anais_(T%C3%A1cito)
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito_e_os_crist%C3%A3os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Annales_(T%C3%A1cito)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblio_Corn%C3%A9lio_T%C3%A1cito
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referente a Cristo,  a  Pôncio Pilatos,  e à execução em massa de 
cristãos .  A passagem descreve o incêndio de Roma que durou seis 
dias, queimando grande parte da cidade em Julho de 64 d.C.   
Muitos romanos culparam o Imperador Nero pelo incêndio. 

Tradução em português: 

╉Para se livrar dos rumores┸ Nero criou bodes expiatórios 
e realizou as mais refinadas torturas em uma classe 
odiada por suas abominações: os cristãos (como eles 
eram popularmente chamados). 

Cristo┸ de onde o nome ╉cristão╊  teve origem┸ sofreu a 
penalidade máxima durante o reinado de Tiberius, pelas 
mãos de um dos nossos procuradores,  Pôncio  Pilatos. 
(Essa é a famosa passagem que testemunha a existência 
de Jesus Cristo).  

Pouco após, essa perversa superstição (refere-se ao 
Cristianismo)  voltou à tona e não somente na Judéia, 
onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas 
horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo 
encontram seu centro e se tornam populares.  

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4ncio_Pilatos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nero
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Em seguida, foram presos aqueles que se declararam 
(cristãos) culpados, então, com as informações deles 
extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não 
somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a 
humanidade.  Ridicularizações de todos os tipos foram 
adicionadas às suas mortes.  

Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados 
por cães e deixados a apodrecer;   crucificados; 
condenados às chamas e queimados para que servissem 
de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se 
extinguido╊ (を Públio Cornélio Tácito). 
 

 

São poucos os estudiosos que contestam a autenticidade da 
passagem.10 Somente P. Hochart, em 1885, propôs que era uma 
fraude pia.11 Contudo,  o editor da Oxford de 1907,  Furneaux, 
dispensou sua sugestão e trata a passagem como genuína. 12 

 

Robert van Voorst escreveu que a passagem não poderia ter sido 
forjada, pois os cristãos não promoveriam sua fé como sendo uma 
╉perversa superstição╊┸ ╉fonte do mal╊ ou ainda como sendo 
╉horrenda e vergonhosa╊┻13 John P. Meyer afirma não existir 
nenhuma evidência arqueológica ou histórica que dê suporte ao 
argumento de que algum escriba cristão tenha introduzido a 
passagem no texto. 14 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito_e_os_crist%C3%A3os#cite_note-10
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito_e_os_crist%C3%A3os#cite_note-11
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito_e_os_crist%C3%A3os#cite_note-12
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito_e_os_crist%C3%A3os#cite_note-13
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito_e_os_crist%C3%A3os#cite_note-14
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e)  Caio Plínio Cecílio Segundo 

Origem: Wikipédia. 

( Plínio, o Jovem)  
 

 

Caio Plínio Cecílio Segundo (em latim: Caius Plinius Caecilius 
Secundus; Como, 61 ou62 を Bitínia?, 114), também conhecido 
como Plínio, o Jovem, o Moço ou o Novo, foi orador insigne 
(Panegírico de Trajano, 100), jurista, político, e governador 
imperial na Bitínia (111-112). 

 

O seu legado principal são as suas  ╉litterae curatius scriptae╊, 247 
missivas escritas a amigos, no estilo da época entre os anos 
de 97 e 109 (são exatamento os anos em que foram escritos os 
Evangelhos Canônicos). 
 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%ADnio,_o_Jovem&redirect=no
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Como
http://pt.wikipedia.org/wiki/61#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/62
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%ADnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/114#Falecimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
http://pt.wikipedia.org/wiki/100
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%ADnia_e_Ponto
http://pt.wikipedia.org/wiki/111
http://pt.wikipedia.org/wiki/112
http://pt.wikipedia.org/wiki/97
http://pt.wikipedia.org/wiki/109
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Plínio, o Jovem 

 

Caio Plínio Cecílio 
Segundo, na Catedral de  
Como 

Nascimento 61 
Bitínia? 

Morte 114 
Pompeia 

Nacionalidade Romana 

Nelas encontramos das melhores descrições da vida quotidiana, 
política etc. da Roma Imperial. As cartas estão agrupadas em nove 
livros, acrescidos de um décimo volume, que contém as duas 
célebres cartas (Plin. Ep. X.95, 96) que abordam o tema 
do cristianismo, um dos primeiros documentos não 
neotestamentários sobre a igreja primitiva. As cartas que compõem 
o Livro X foram escritas durante o seu consulado na Bitínia:  são 
122 ao todo, trocadas com o  imperador Trajano, onde é visível  a 
sua grande proximidade e confiança mútuas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Como_-_Dom_-_Fassade_-_Plinius_der_J%C3%BCngere.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Como_-_Dom_-_Fassade_-_Plinius_der_J%C3%BCngere.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Como
http://pt.wikipedia.org/wiki/61#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%ADnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/114#Falecimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pompeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%B4nsul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%ADnia_e_Ponto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trajano
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...[os cristãos] têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do 
nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo como se este fosse um 
deus; eles mesmos fazem um juramento, de não cometer qualquer 
crime, nem cometer roubo ou saque, ou adultério, nem quebrar 
sua palavra, e nem negar um depósito quando exigido.  Após 
fazerem isto, despedem-se e se encontram novamente para a 
refeição... (Plínio, Epístola 96). 

 

Suetônio e a historicidade de Cristo 

Marcelo Berti / 2 maio , 2011 

  

Gaio Suetônio Tranquilo foi um historiador 
romano que também deve ser lembrado na pesquisa sobre a 
historicidade de Cristo. Gary Habermas em seu livro The Historical 
Jesus┸ afirma que ╉pouco se sabe sobre ele, exceto que ele era o 
secretário chefe do Imperador Adriano (117-138 dC) e que tinha 
acesso aos registros imperiais╊ ゅ(ABERMAS┸ Gary┸ Historical 
Jesus,College Press, 1996; pp.190). 

Um dado interessante sobre Suetônio é que ele desenvolveu uma 
amizade com Plínio o Jovem, que o descreve como um homem 
╉quieto e estudioso, um homem dedicado a seus estudos╊┻ 
Provavelmente em função desse relacionamento, que Suetônio 

http://marceloberti.wordpress.com/author/kbide/
http://marceloberti.wordpress.com/2011/05/02/suetonio-e-a-historicidade-de-cristo/
http://marceloberti.files.wordpress.com/2011/05/suetc3b4nio.png
http://marceloberti.files.wordpress.com/2011/05/suetc3b4nio.png
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recebeu favor de Trajano, de quem recebeu uma propriedade na 
Itália, e de Adriano, a quem serviu como secretário chefe. 

Suetônio ocupa um lugar importante na história dos historiadores 
em função de suas biografias sobre doze Imperadores Romanos, de 
Júlio César a Domiciano, obra denominada De Vita Caesarum, 
escrito provavelmente durante o período de Adriano. Nessa mesma 
obra encontramos ao menos duas citações que nos interessam: 

╉Como os judeus, por instigação de Chrestus, estivessem 
constantemente provocando distúrbios, ele [Claudio] os expulsou de 
Roma╊ ‒ (MACDOWELL, Josh, Evidências que exigem um veredito, 
Cadeia, 1992, pp.106) 

Nessa citação encontramos a expressão ╉Chrestus╊┸ o que 
MacDowell notifica como uma ╉outra forma de escrever Christus╊┸ a 
versão latina do nome grego para Cristo, do mesmo modo que 
quase todos os comentaristas dessa expressão (cf. Habermas, 
Voorst, Geisler). Essa explicação é provavelmente proveniente do 
trabalho de Paulus Osorius em History against pagans 7.6, que 
apresenta uma variante textual para o mesmo trecho, substituindo 
o termo ╉Chrestus╊ por ╉Christus╊┻ Entretanto┸ Voorst nos lembra 
que a leitura mais difícil, que nesse caso é aquela primeiramente 
apresentada, é provavelmente a verdadeira (VOORST, Robert 
E. Jesus outside the New Testament: An introduction to the ancient 
evidence. Eedermnans, 2000, pp.30). 

A autenticidade da citação é plausível, se realmente faz referência a 
Cristo, em função de dois detalhes importantes: (1) Dificilmente um 
cristão não colocaria Cristo em Roma por volta do ano 49; e (2) 
certamente não ousaria chama-lo de causador de distúrbios. 
Também é importante notar que a fonte de Suetônio não é um 
cristão, pois seria difícil pensar que um cristão soletrasse 
equivocadamente o nome do seu Salvador. 

Entretanto, a pergunta é mais importante é: Suetônio realmente 
fala de Cristo? A pergunta nasce no reconhecimento que o nome 
usado por Suetônio também era conhecido como um nome greco-
romano, além do fato que parece estranho que Cristo estivesse em 
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Roma, por volta do ano 49 dC. Entretanto, a maioria dos 
historicistas parece concordar que nessa citação encontra-se uma 
referência a Cristo, como o próprio ateu Andrew Norman Wilson 
atestou┺ ╉Apenas o mais perversos dos acadêmicos duvidaria que 
Chrestus é Cristo╊ ゅW)LSON┸ A┻N┸ Paul: The mind of the Apostle, 
Norton, 1997, pp.104; IN: VOORST, Robert E. Jesus outside the New 
Testament: An introduction to the ancient evidence. Eedermnans, 
2000, pp.32). Contudo, essa convicção de Wilson tem fundamento? 
Acreditamos que sim. 

Primeiro, a sentença latina que de onde se traduz essa frase é 
significativa┺ ╉Iudaeos (Os judeus) impulsore (instigação) Chresto 
assidue (sobre) tumultuantis (causam distúrbios) Roma expulit 
(foram expulsos)╊┻ O termo latino ╉impulsore╊ não deve ser 
traduzido como instigação, como vemos na tradução de MacDowell, 
mas como instigador, em função de sua relação apositiva com o 
substantivo Chresto com o qual concorda em gênero, número e 
caso. Portanto, a descrição não parece se referir a uma pessoa em 
si, mas a um título, que provavelmente Suetônio teria ouvido sem 
realmente conhecer Outro detalhe que merece nossa atenção é que 
a grafia aqui é muito parecida com a de Tácito, outro escritor 
latino. 

Segundo, não era incomum que o nome tanto dos cristãos como de 
Cristo fosse escrito de maneira equivocada no segundo século. 
Quem nos informa isso é Tertuliano quando discursa sobre o ódio 
contra os cristãos, que chega a ser considerado um nome 
criminoso. Feita essa declaração, Tertuliano afiram: 

╉Mas┸ cristãos, até onde se refere ao significado do termo, é 
derivado do ungido. Isso mesmo, e mesmo quando é erroneamente 
pronunciado por você como ╅Chrestianus╆ (por que você nem mesmo 
sabe exatamente o nome que odeia), ele vem cheio de ternura e 
bondade. Portanto, você odeia inocentes, com um nome sem culpa╊ 
(Tertuliano, Apology, Cap. III; IN: ROBERTS, Alexander, 
DONALDSON, James, Ante-Nicene Fathers, VOL 3, pp.20). 
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Considerando que era historicamente comum entre os falantes de 
latim que se confundisse a pronúncia do nome dos cristãos, não é 
estranho pensar que o mesmo equívoco tenha sido cometido por 
Suetônio. Entretanto, Tertuliano não é o único a lembra esse fato, 
Lactantius também afirma: 

╉Mas┸ apesar de Seu nome, que o supremo Pai deu a Ele desde o 
princípio, não seja conhecido senão por Ele mesmo, ainda assim ele 
tem um nome entre os anjos e outro entre os homens, desde que é 
chamado de Jesus. Mas, Cristo não é um nome próprio, mas um 
título de Seu poder e domínio; pois assim é que os judeus estavam 
acostumados a chamar seus reis. Mas o significado desse nome 
deve ser declarado, em função do erro de ignorantes, que ao mudar 
uma letra, estão acostumados a chama-lo de Chrestus╊ 
(Lactantius, The Divine Institutes, Cap. VIII; IN: ROBERTS, 
Alexander, DONALDSON, James, Ante-Nicene Fathers, VOL 7, 
pp.106). 

Portanto, fica evidente que o equívoco encontrado em Suetônio não 
era incomum e incomodava os cristãos primitivos. 

Terceiro, embora o nome Chrestus pudesse ser comum na cultura 
greco-romana, não é encontrada entre os judeus em Roma naquele 
período, de acordo com o que se conhece das inscrições das 
catacumbas e outros documentos. Sobre isso, D. Noy atesta que essa 
ausência é baseada no fato de que tal nome era aplicado 
normalmente a escravos, o que teria causado certa repulsa nos 
judeus (NOY, D, Jewish Inscriptions of Western Europe, Vol.2 The 
City of Rome, Cambridge University Press, 1995). 

Por fim, devemos considera ainda uma questão: Se Suetônio se 
refere a Cristo, não seria estranho pensar que Cristo estivesse 
pessoalmente em Roma, incitando uma rebelião contra Roma? A 
resposta a essa pergunta é na verdade não. Se a referência é 
realmente feita a Cristo, como um título e não como uma pessoa, 
não era necessário que Ele estivesse por lá, além do mais, essa 
declaração pode corroborar a declaração de Lucas de que ╉Claudio 
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tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma╊ ゅAt┻のふ┻はょ┻ 
Sobre isso, Geisler atesta: 

╉Suetônio ao escrever muitos anos mais tarde, não estava na 
posição de saber se os tumultos eram provocados por Chrestus ou 
pelos judeus contra seus seguidores. De qualquer forma, Cláudio 
ficou aborrecido o suficiente para expulsar todos os judeus da 
cidade (inclusive os companheiros de Paulo, Áquila e Priscila) em 
ぱぶ╊ (GEISLER, Norman, Enciclopédia de Apologética ‒ Vida 2002, 
pp.449). 

Já a segunda declaração de Suetônio é menos controversa┺ ╉Nero 
infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma 
superstição nova e maléfica╊ ゅMACDOWELL, Josh, Evidências que 
exigem um veredito, Cadeia, 1992, pp.106). É provável que essa 
nova superstição maléfica seja a pregação primitiva a respeito da 
ressurreição de Cristo. 

E o que aprendemos com Suetônio a respeito da historicidade de 
Cristo? Primeiro, ele relaciona a expulsão dos judeus de Roma, e 
que também atesta de que Cristo é que incitou os judeus a causar 
distúrbios em Roma, além de concordar com Tácito com relação ao 
conceito que a fé cristã tinha em face aos romanos e além do uso 
normal do termo cristão para se referir a essa fé. 
 

 

Flávio Josefo  - A Testemunha Ocular 
 

 

   

  

Você está aqui: História >> Flávio Josefo 

Flávio Josefo - Uma Testemunha do Cristianismo. 

 
Josefo foi um historiador que viveu de 37 dC até cerca de 100 dC. Ele 

    

http://www.allabouthistory.org/portuguese
http://www.allabouthistory.org/portuguese
http://www.allabouthistory.org/portuguese
http://www.allabouthistory.org/portuguese/flavio-josefo.htm
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era um membro da aristocracia sacerdotal dos judeus, e foi feito 
refém pelo Império Romano na grande revolta judaica de 66-70 dC. 
Josefo passou o resto de sua vida em Roma ou seus arredores como 
conselheiro e historiador de três imperadores:  Vespasiano, Tito e 
Domiciano. Durante séculos, as obras de Josefo foram mais lidas na 
Europa do que qualquer outro livro, com exceção da Bíblia. Elas são 
fontes de valor inestimável do testemunho ocular ao desenvolvimento 
da civilização ocidental, incluindo a fundação e crescimento do 
Cristianismo no século I. 

  
 
Josefo menciona Jesus em ╉Antiguidades╊┸ Livro のふ┸ capítulo 63, §nº  3 
(este parágrafo é tão fenomenal que os estudiosos agora debatem a 
autenticidade de algumas das mais "favoráveis" partes deste texto):  
 
╉ (avia durante este tempo,  Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-
lo de um homem, pois ele era executor de obras maravilhosas, um 
professor de tais homens que recebem a verdade com prazer. Ele 
atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios. Ele era [o] 
Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre 
nós, condenou-o à cruz, aqueles que o amavam a princípio não o 
abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo novamente no terceiro dia, 
assim como os divinos profetas tinham predito estas e inúmeras 
outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos Cristãos, 
assim chamada por causa dele┸ não está extinta até este dia┻╊  

 

Transcrevo abaixo um excelente comentário sobre o 
texto de Josefo: 

"Josefo e Jesus" ou "Um dos relatos mais antigos 
que provam a existência de Jesus". 

 

(Por Paul L. Maier, e o Professor Russell H. Seibert, Professor de 
História Antiga, da Western Michigan University). 

 

http://www.origemedestino.org.br/blog/johannesjanzen/?post=174
http://www.origemedestino.org.br/blog/johannesjanzen/?post=174
http://www.4truth.net/fourtruthpbjesus.aspx?pageid=8589952897
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Embora esta passagem encontre-se assim redigida nos manuscritos 
de Josefo do terceiro século (tão cedo quanto o historiador da igreja 
Eusébio), os estudiosos já suspeitavam de uma interpolação cristã, 
uma vez que Josefo não poderia ter acreditado que Jesus era o Messias 
ou em sua ressurreição e manter-se, como ele fez, um judeu não-

cristão. Em 1972, contudo, o professor Schlomo Pines, da 
Universidade Hebraica de Jerusalém,  anunciou a descoberta de 

uma tradição manuscrita,  diferente dos escritos de Josefo, escrita no 
décimo século pelo historiador melquita Agapius,  que diz ser o 
seguinte o original de ╉Antiguidades╊ のふ┺びば┺ 
 
╉Neste momento, havia um homem sábio chamado Jesus, e sua 
conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas 
entre os judeus e as outras nações se tornaram seus discípulos. 
Pilatos condenou-o para ser crucificado e morrer. Mas aqueles que se 
tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles 
relataram que ele lhes havia aparecido três dias após sua crucificação 
e que ele estava vivo. Assim, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os 
profetas relataram maravilhas. E a tribo dos cristãos, assim nomeada 
após ele, não desapareceu até hoje╊. 
 
Aqui, claramente, é a linguagem que um judeu poderia ter escrito sem 
a conversão ao cristianismo. (Schlomo Pines,╊An Arabic Version of the 
Testimonium  Flavianum╊ and it╆s Implications  [Jerusalem: Israel 
Academy of Sciences and Humanities, 1971.])   Josefo deve ter 
mencionado Jesus no material do núcleo autêntico 18:63,  uma vez 
que esta passagem está presente em todos os manuscritos gregos de 

Josefo, e a versão Agapiana concorda bem com sua gramática 
e vocabulário utilizada em outros lugares. Além disso, Jesus é 

retratado como um "homem sábio" [sophos aner], uma frase não 
utilizada por cristãos,  mas empregada por Josefo para 
personalidades como Davi e Salomão,  na Bíblia hebraica. 

(Para uma discussão mais aprofundada de Josefo e sua importância 
para a pesquisa bíblica, consulte Paul L. Maier, ed / trans┸ ╉Josephus 
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‒ The Essential Works╊ いGrand Rapids┺ Kregel Publications┸ なひひねうょ┻ 

Johannes Janzen 
 

 

Josefo menciona João Batista e (erodes em ╉Antiguidades╊┸ 

 Livro 18, capítulo 5, parágrafo 2:  
 
"Agora, alguns dos judeus achavam que a destruição do exército de 
Herodes tinha vindo (muito justamente) de Deus como uma punição 
pelo que ele fizera contra João, chamado de Batista; Herodes matou 
João, um bom homem, e ordenou que os judeus exercessem virtude, 
tanto como a justiça para com o outro, e como piedade para com Deus 
e que assim chegassem ao batismo; para que [a lavagem com água] 
fosse-lhe aceitável se dela se utilizassem, não para para se livrar [ou 
remir] de [apenas] alguns pecados, mas para a purificação do corpo; 
supondo ainda que a alma já tinha sido previamente e completamente 
purificada pela justiça."  

 
Josefo menciona Tiago┸ o irmão de Jesus┸ em ╉Antiguidades╊┸ livro はね┸ 
capítulo 9, parágrafo 1:  
 
"Festo estava agora morto, e Albino estava no caminho; então ele 
reuniu o Sinédrio dos juízes, e trouxe diante deles o irmão de Jesus -  
a quem chamavam de Cristo -  cujo nome era Tiago, e alguns outros 
[ou alguns de seus companheiros]; e quando tinha formulado uma 
acusação contra eles como quebradores da lei, entregou-os para 
serem apedrejados: mas os que pareciam ser os mais equitativos 
dos cidadãos, e portanto os mais incômodos com o quebrantamento 
da lei, não gostaram do que tinha sido feito." 

 

- See more at: http://www.allabouthistory.org/portuguese/flavio-

josefo.htm#sthash.digHXvnB.dpuf 

http://www.allabouthistory.org/portuguese/flavio-josefo.htm#sthash.digHXvnB.dpuf
http://www.allabouthistory.org/portuguese/flavio-josefo.htm#sthash.digHXvnB.dpuf


http://www.autoresespiritasclassicos.com/Evangelhos%20Apocrifos/Evangelhos%20Apocrifos%202/Carta%20dE%20Pvblivs%20Lentvlvs.doc
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblio_Corn%C3%A9lio_L%C3%AAntulo_Sura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Emmanuel.3.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publius_Lentulus#cite_note-livro-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tib%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publius_Lentulus#cite_note-cartas-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enciclop%C3%A9dia_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publius_Lentulus#cite_note-3
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Lentulus, ou, FABRICIUS PUBLIUS LENTULUS, ou, Publius Lucius 
[Lucius Publius Lentulus], dito também ''procônsul romano na 
Judeia'' ou mesmo ''regente em Judeia para o senado e o povo 
romanos''. No Veredicto, há um Públio ou Público に 

Sob o nome de Volusiano, é citado 
em evangelhos_apócrifos do Ciclo de 
Pilatos. 

 

A Carta em si se compõe de fragmentos que 
podem ser identificados: a parte sobre Maria vem de 
Gamaliel (mestre de Paulo); a parte das ''virtudes'' de 
Jesus, milagres, etc. vem de João Damasceno, do sec. 
VIII, o núcleo histórico descrevendo a figura de Jesus 
vem do arquivo de Abgar (sec. I), o documento é 
apenas ''atribuído'' a Publius Lentulus ou Lucius ou 
Fabricius (outro Fabricius) que teria sido um ''oficial'' 
sem maiores especificações.  

Este depoimento é antigo, autêntico e autorizado, foi 
produzido uma vez no séc. I como documento oficial, e 

neste caracter, dele foram expedidas cópias que, umas 
permaneceram na Itália, outras em 
Constantinopla; depois, remanejadas em tempos 

modernos, adulteradas, enfim.  

Um lote foi enviado de Constantinopla a Roma em 
data incerta, encontrado por volta de 1241 num 
arquivo antigo por um dos homens mais preeminentes 
da Igreja no sec. XIII. O fundo original era grego, mais 
tarde, traduzidos em latim e atualizados no 

http://www.guia.heu.nom.br/apocrifos.htm
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Renascimento pela colagem de diversos 
fragmentos de modo a compor textos  
narrativos. 

Compunha-se originalmente de 
fragmentos dos documentos jurídicos do 
processo romano de Jesus, e foi usado 
primeiro (por Roma) para combater o 
cristianismo, mostrando Jesus como criminoso. 
Mudou depois de caracter, passando a depoimento 
sobre Jesus, na medida em que novos fragmentos 
se difundiam.  

SEGUNDO o manuscrito de Iena, um determinado 
Giacomo Colonna [cardeal, um dos homens mais 

preeminentes da Igreja em seu tempo] 
encontrou a Carta em 1241 [morreu em 
1278] em um original romano antigo 
emitido de Constantinopla a Roma. 

 

10- Alguns objetores dizem ser a Carta 
certamente apócrifa com base em nunca ter 
havido um regente de Jerusalém; nenhum Procurador 
Lentulus da Judeia conhecido, ademais, um ''regente'' 
romano não se dirigiria ao senado (como acontece em 
algumas versões), mas ao imperador; nenhum escritor 
romano usaria as frases tipicamente hebraicas ''profeta da 
verdade" e "filhos dos homens", ou o título "Jesus Cristo", 
tipica dos evangelhos. Como dito antes, isto se deu porque a 
transmissão do documento foi fragmentada e 
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diversos autores lhe impuseram seu estilo, cf. acima, e a 
piedade cristã. Fontes primitivas, VON-DOBSCHUTZ, Christusbilder 
no und Untersuchungen de Texte, XVIII, (Leipzig, 1899); suplemento, 
308-29; KRAUS, der Real-Encyklopadie christlichen Alterhumer, s. v.; 
HARNACK em HERZOG, Realencyklopadie, VIII (1881), 548; Vig., 
Dict. de la Bible.  

O NUCLEO é auténtico, a saber, essencialmente isso: 
''Homem de estatura mediana, usa barba, cabelo 
repartido ao meio, de cor castanha, nazareno, olhos 
claros, mãos longas, ensina que reis e escravos são 
iguais diante de Deus''. O autor desse núcleo histórico 
é, supostamente, ''Publius Lentulus'', um ''oficial'' 
romano; o dono imediato foi o rei Abgar de Edessa, 
que mandou pintar o Mandilion; a carta por algum 
motivo ficou nos seus arquivos; foi para 
Constantiniopla; remetida a Roma; traduzida em 
latim, revisada pela Cúria e pelos humanistas do 
Renascimento.  Publius Lentulus em si é tido como 
uma pessoa ''fictícia'' e o conjunto de textos do qual 
a Carta faz parte ainda hoje traz o título grego de 
''Recordando Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de 
Pontius Pilatus''.  

Assim sendo, pode-se incluir o NÚCLEO DA ╉CARTA╊ 
entre os testemunhos do Jesus histórico, até porque 
foi produzido no primeiro século do cristianismo,  
exigência dos historiadores que reúnem o material 
sobre o ╉JESUS ()STÓR)CO╊┻ 
NÃO VALE A PENA CITAR NENHUM DOS RESCRITOS 

“OBRE A DITA さCARTAざが PORÉMが A TÍTULO DE “UB“ÍDIOが 
DAMOS OS PRINCIPAIS: 



http://www.guia.heu.nom.br/jesus.htm
http://www.guia.heu.nom.br/emmanuel.htm
http://www.guia.heu.nom.br/amor_materno_e_filial.htm
http://www.neoteosofia.com.br/cristo.php
http://www.guia.heu.nom.br/emmanuel.htm
http://www.guia.heu.nom.br/apocrifos.htm
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RESCRITAS DA CARTA DE PUBLIO LENTULO 

1. - ''Existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente, de grandes virtudes, 
chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade e os seus discípulos dizem que 
é filho de Deus, criador do Céu e da Terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela 
tenham estado; em verdade, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus; ressuscita 
os mortos, cura os enfermos; em uma só palavra: é um homem de justa estatura e é muito 
belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto, que aqueles que o vêem são forçados a amá-lo 
ou a teme-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendidos até às orelhas e 
das orelhas até às espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da 
sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos Nazarenos; o seu rosto é 
cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor 
moderada; o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos 
cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio; seu olhar é muito especioso e grave; tem 
os olhos graciosos e claros; o que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os 
raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, 
apavora, e quando ameniza faz chorar; faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que 
nunca ninguém o viu rir, mas, antes, chorar. Tem os braços e as mãos muito belos; na 
palestra contenta muito, mas o faz raramente e, quando dele alguém se aproxima, verifica 
que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, 
muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza; não se tendo jamais visto, por 
estas partes, uma donzela tão bela...  
De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém; ele sabe todas as ciências e nunca 
estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o 
assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal 
homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus não 
se ouviram, jamais, tais conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus; muitos 
judeus o tem como Divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua 
Majestade.  
Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o 
conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. 

2. - ''SABENDO que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um 
homem, que vive atualmente, de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é 
inculcado o profeta da verdade; e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do 
céu e da terra e de todas coisas que nela se acham ou, que nela tenham estado; em verdade, 
ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas deste Jesus: ressuscita os mortos, cura os 
enfermos, numa palavra, - é um homem de justa estatura e muito belo no aspecto e, há 
tanta majestade no rosto, que aqueles que o vêem são forçados a temê-lo ou amá-lo. Tem os 
olhos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até a orelha e, da orelha até os 
ombros, são da cor da terra, porém, mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha 
separando o cabelo, na forma de uso entre os Nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é 
muito sereno, [...] [muito parecido com sua mãe, que é de peregrina beleza, uma das belas 
mulheres da Palestina]  
''A BARBA é espessa, semelhante ao cabelo, não muito longa, mas, separada pelo meio; seu 
olhar é muito afetuoso e grave; tem os olhos expressivos e claros, [o que surpreende é que 
resplandecem no seu rosto como os raios do sol ...] [porém ninguém pode olhar fixamente o 
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seu semblante porque, quando resplende, apavora, quando ameniza, chora; faz-se amar e é 
alegre com gravidade].  
''DIZEM que nunca ninguém o viu rir [em público], mas, antes, chorar. [...] Na palestra, 
contenta muito, mas, o faz raramente e, quando dele nos aproximamos, verificamos que é 
muito modesto na presença e na pessoa. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no 
aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa 
possível. [... ] [tenho sido grandemente molestado por estes judeus] Caminha descalço e sem 
coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, mas, em sua presença, falando com 
ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas regiões. Em 
verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos, de grande 
doutrina, como ensina este Jesus; muitos judeus o têm como divino, mas, outros me 
querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade [...] Dizem que este Jesus nunca fez 
mal a quem quer que seja, mas, ao contrário: aqueles que o conhecem e que com ele têm 
praticado afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde, porém, à tua obediência 
estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Salve. Da tua 
majestade, fidelíssimo e obrigadíssimo. Publius Lentulus, presidente da Judeaia. Indicção 
sétima, lua segunda.'' 

3. - ''LENTULUS, presidente de Jerusalém, ao Senado e ao povo 
romano, cumprimentos. Apareceu em nossa época, e ainda vive, um homem de 

grande poder, chamado Jesus Cristo. Os povos chamam-no profeta da verdade; seus alunos, 
filho de Deus. Levanta os mortos, e cura enfermidades. E' um homem de estatura mediana 
(procerus, mediocris et spectabilis de statura); tem um aspecto venerável, e quem o olha, 
tem medo ou amor. Seu cabelo é da cor da amêndoa madura, reto às orelhas, mas abaixo 
das orelhas ondulados e cacheados, com um reflexo brilhante, caindo sobre seus ombros. É 
partido em dois no alto da cabeça, no uso dos nazarenos. Sua testa é lisa, rosto sem rugas, 
alongado. Seus nariz e boca sem falha. Barba abundante, da cor do cabelo, não longa, mas 
dividida no queixo. Seu aspecto é simples e digno, seus olhos refulgem. É terrível em suas 
reprimendas, doce e amigável em suas admoestações, gracioso sem perda da gravidade. E' 
conhecido por nunca sorrir, mas chora freqüentemente. Corpo bem proporcionado, mãos e 
braços bonitos. Sua conversação é sábia, infrequüente [fala pouco], e modesta. E' o mais 
bonito entre os filhos dos homens.'' 

4. - ''[...] ULTIMAMENTE, apareceu na Judeia um homem de estranho poder, cujo verdadeiro 
nome é Jesus [Cristo], mas, a quem o povo chama ''O Grande Profeta'' e seus discípulos, ''O 
Filho de Deus''. Diariamente contam-se dele grandes prodígios: ressuscita os mortos, cura 
todas as enfermidades e traz assombrada toda Jerusalém com sua extraordinária doutrina. 
É um homem alto e de majestosa aparência [...]; cabelo da cor do vinho, desce ondulado 
sobre os ombros; dividido ao meio, ao estilo nazareno. [...] Barba abundante, da mesma cor 
do cabelo; [...] as mãos, finas e compridas; olhos claros, [plácidos e brilhantes]. É grave, 
comedido e sóbrio em seus discursos. Repreendendo e condenando, é terrível; instruindo e 
exortando, sua palavra é doce a acariciadora. Ninguém o viu rir, mas, muitos o viram 
chorar. Caminha com os pés descalços e a cabeça descoberta. Vendo-o à distância, há quem 
o despreze, porém, em sua presença não há quem não estremeça com profundo respeito. 
Quantos se acerquem dele, afirmam haver recebido enormes benefícios, mas há quem o 
acuse de ser um perigo para a tua majestade, porque afirma publicamente que os reis e 

escravos são iguais perante Deus'' (do ciclo de Pilatos, achado em Aquileia 
em 1580). 



http://www.autoresespiritasclassicos.com/Evangelhos%20Apocrifos/Evangelhos%20Apocrifos%202/Carta%20dE%20Pvblivs%20Lentvlvs.doc
http://www.saindodamatrix.com.br/archives/2005/05/publius_lentulu.html
http://www.saindodamatrix.com.br/archives/2005/05/publius_lentulu.html
http://geocities.yahoo.com.br/cepak2001br/cartadepubliolentulo.html
http://geocities.yahoo.com.br/cepak2001br/cartadepubliolentulo.html
http://www.meumundo.americaonline.com.br/eespirita/jesus.htm
http://www.meumundo.americaonline.com.br/eespirita/jesus.htm
http://geocities.yahoo.com.br/anossaverdade/pg240.htm
http://www.luteranos.com.br/mensagem/artigo_arte_luterana11.html
http://www.luteranos.com.br/mensagem/artigo_arte_luterana11.html
http://www.universoespirita.org.br/divulgacao/gotas/trechos_da_carta_de_publius_lent.htm
http://www.universoespirita.org.br/divulgacao/gotas/trechos_da_carta_de_publius_lent.htm
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OS ATEUS: 

carbonaria anarca 

Cristo e as provas tiradas dos historiadores 

Posted by Brun on 2 de Março de 2006 

CAPITULO II 

  

As pretendidas provas históricas da existência de 
Cristo 

  

Como já tivemos a ocasião de dizer, os únicos 
autores profanos que falaram de Cristo e que 
querem dar como testemunho da sua existência, 
foram Tácito, Suetonio, Plínio e o historiador hebreu 
Josefo. 

Vamos examinar, pois, um por um, estes 
testemunhos para vermos que não só não 
constituem prova da existência de Cristo, mas até 
são novas demonstrações de todo o contrário. 

De todos os historiadores apontados, o único que 
poderia ter valor de prova seria Josefo, pela sua 
qualidade de historiador hebreu, embora vivesse e 
escrevesse muitos anos depois do período que se 
assina à vida de Cristo. 

http://carbonariaanarquista.wordpress.com/
http://carbonariaanarquista.wordpress.com/author/tampasdeesgoto/
http://carbonariaanarquista.wordpress.com/2006/03/02/cristo-e-as-provas-tiradas-dos-historiadores/
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Ora Josefo fala de Cristo só incidentemente nestas 
poucas linhas: «Naquele mesmo tempo nasceu Jesus, 
homem sábio, se é que pode chamar-se homem, pois 
realizou obras admiráveis, ensinando aos que 
queriam inspirar-se na verdade. 

«Não só foi seguido por muitos hebreus, como 
também por alguns gregos. Era o Cristo. E tendo sido 
acusado pelos principais da nossa nação ante 
Pilatos, este o fez crucificar. 

«Os seus partidários não o abandonaram, nem 
mesmo depois de morto. Vivo e ressuscitado, 
reaparece ao terceiro dia depois da sua morte, 
conforme as predições dos santos profetas, e realiza 
outras mil coisas milagrosas. A sociedade cristã que 
ainda hoje subsiste, tomou dele o nome que usa». 

Salvador, Renan e Stefanoni, e em geral vários 
outros escritores nada dizem acerca da 
possibilidade de que tenham sido um tanto 
alteradas as palavras de Josefo, que acima deixamos 
transcritas, e isto compreende-se bem em autores 
que embora não acreditem na divindade de Jesus, 
obrigam à crença em um Cristo homem, mais ou 
menos extraordinário, no qual teve origem o 
cristianismo. 

Contudo, se fizermos uma análise severa nos 
convenceremos de que a passagem do livro de Josefo 
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relativa a Jesus, foi completamente adulterada. 
(DISTO TODOS SABEMOS, MAS TAMBÉM SABEMOS 
QUE  ╉Embora esta passagem encontre-se assim redigida nos 

manuscritos de Josefo do terceiro século (tão cedo quanto o 
historiador da igreja Eusébio), os estudiosos já suspeitavam de 
uma interpolação cristã, uma vez que Josefo não poderia ter 
acreditado que Jesus era o Messias ou em sua ressurreição e 

manter-se, como ele fez, um judeu não-cristão. Em 1972, contudo, o 
professor Schlomo Pines, da Universidade Hebraica de 
Jerusalém,  anunciou a descoberta de uma tradição manuscrita,  

diferente dos escritos de Josefo, escrita no décimo século pelo 
historiador melquita Agapius,  que diz ser o seguinte o original de 
╉Antiguidades╊ のふ┺びば┺ 
 
╉Neste momento, havia um homem sábio chamado Jesus, e sua 
conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas 
pessoas entre os judeus e as outras nações se tornaram seus 
discípulos. Pilatos condenou-o para ser crucificado e morrer. Mas 
aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu 
discipulado. Eles relataram que ele lhes havia aparecido três dias 
após sua crucificação e que ele estava vivo. Assim, ele talvez fosse o 
Messias, sobre quem os profetas relataram maravilhas. E a tribo 
dos cristãos, assim nomeada após ele, não desapareceu até hoje╊. 
 
Aqui, claramente, é a linguagem que um judeu poderia ter escrito 
sem a conversão ao cristianismo. (Schlomo Pines┸╊An Arabic 
Version of the Testimonium  Flavianum╊ and it╆s Implications  
[Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1971.])   
Josefo deve ter mencionado Jesus no material do núcleo autêntico 
18:63,  uma vez que esta passagem está presente em todos os 

manuscritos gregos de Josefo, e a versão Agapiana concorda 
bem com sua gramática e vocabulário utilizada em outros 
lugares. Além disso, Jesus é retratado como um "homem sábio" 

[sophos aner], uma frase não utilizada por cristãos,  mas 
empregada por Josefo para personalidades como Davi e Salomão,  
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na Bíblia hebraica╊ょ. Voltemos  ao texto  carbonário: 

 Esta passagem, ou período, está como que a esmo, 
em meio de um capítulo, sem conexão alguma com 
quanto a precede ou se lhe segue, alinhavada, por 
assim dizer, na descrição de um castigo militar 
infligido à populaça de Jerusalém e a dos amores de 
uma dama romana e de um homem que obtém os 
seus favores, fazendo-se passar, graças aos 
sacerdotes de Isis, por uma personificação do Deus 
Anúbis. Estes dois acontecimentos estão ligados pelo 
mesmo historiador um com o outro, porque, ao 
relatar o segundo, chama-o outro acidente 
deplorável, de onde se depreende que esse outro 
acidente só pode relacionar-se com o primeiro, isto 
é, com a sedição popular e a repressão que se lhe 
seguiu. 

A passagem intercalada entre a descrição 
destes dois acontecimentos não pode de modo 
algum atribuir-se a Josefo, porque quebra 
bruscamente o fio da narração, quando o 
autor em toda a sua obra se revela mestre na 
arte de distribuir a cada assunto o seu lugar (o 

escritor  deste deplorável comentário não percebeu que Josefo 
coloca dois  acontecimentos que sublinham o castigo dado a 
Jerusalém por uma sedição contra  Roma, e o castigo dado a um 
amante que comete o  crime de fazer-se  passar por um deus. 

É nesse contexto, do  castigo contra sedições e contra a impiedade,  
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que JOSEFO redige seu texto ‒ a versão Agapiana -  sobre Jesus. Tem 
tudo a ver: os  líderes judeus fizeram uma conspiração para matar 
Jesus: isto é uma sedição.  Acresce que, ainda no texto carbonário, 
alguém que se fizesse passar por Deus seria terrivelmente 
castigado, não  sendo possível que suas ideias desse origem a  uma 
╉tribo╊ ╉a qual  não desapareceu até hoje╊┻ O célebre historiador  
judeu coloca, assim, o registro sobre  Jesus Cristo dentro de um 
contexto que  justifica Sua legitimidade e permanência como fato 
social e histórico).  

Mas ainda há mais. Josefo, em tão debatida 
passagem, fala de Cristo como poderia fazê-lo um 
bom Cristão, pois que o denomina ser sobrenatural e 
o relaciona com as predições dos profetas. Como é 
possível que Josefo, sem ser Cristão, antes 
continuando a ser Judeu, pudesse empregar 
semelhante linguagem, isto é, acreditar na 
divindade de Cristo? Isto é tão evidente, que o 
erudito padre Guillet se vê forçado a reconhecer que 
Josefo não poderia nunca falar daquela maneira 
como que se fosse um perfeito Cristão, e que, por 
conseguinte, deve ter-se por apócrifo e intercalado o 
personagem da referência (Remetemos novamente  
o leitor à Versão Agapiana do texto de  Josefo). 

Além disso, vem dar-nos uma prova direta e 
definitiva desta intercalação, o facto de que S. 
Justino, Tertuliano, Orígenes e S. Cipriano, nas suas 
numerosas e ardentes polêmicas contra os Judeus e 
Pagãos, não citam nelas este personagem de Josefo. 
‒ Origenes declara que Josefo não reconhecia em 
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Jesus a Cristo;  o que decerto não diria se o 
personagem citado por Josefo tivesse existido no seu 
tempo (NOVAMENTE REMETEMOS O LEITOR PARA A 
VERSÃO AGAPIANA DE JOSEFO. PORÉM O FATO DE 
JOSEFO NÃO ACEITAR JESUS COMO SENDO O CRISTO 
NÃO QUER DIZER QUE JESUS NÃO TENHA EXISTIDO!). 

Finalmente por Juízo unânime de todos os críticos 
sensatos e competentes, este personagem de Josefo, 
deve crer-se como intercalado por uma fraude 
piedosa dos cristãos primitivos(TODOS 
CONCORDAMOS COM ISTO. MAS HÁ UMA VERSÃO 
ORIGINAL DA DECLARAÇÃO DE JOSEFO, E NELA 
JOSEFO SE REFERE EXPLICITAMENTE A JESUS: 
╉Neste momento, havia um homem sábio chamado Jesus, e sua 
conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas 
pessoas entre os judeus e as outras nações se tornaram seus 
discípulos. Pilatos condenou-o para ser crucificado e morrer. Mas 
aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu 
discipulado. Eles relataram que ele lhes havia aparecido três dias 
após sua crucificação e que ele estava vivo. Assim, ele talvez fosse 
o Messias, sobre quem os profetas relataram maravilhas. E a tribo 
dos cristãos, assim nomeada após ele, não desapareceu até hoje╊. 
ふSIｴﾉﾗﾏﾗ PｷﾐWゲがざAﾐ Aヴ;HｷI VWヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW TWゲデｷﾏﾗﾐｷ┌ﾏ  Fﾉ;┗ｷ;ﾐ┌ﾏざ ;ﾐS 
ｷデげゲ IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ  ぷJWヴ┌ゲ;ﾉWﾏぎ Iゲヴ;Wﾉ AI;SWﾏ┞ ﾗa SIｷWﾐIWゲ ;ﾐS H┌ﾏ;ﾐｷデｷWゲが 
1971.])   Josefo deve ter mencionado Jesus no material do núcleo 

autêntico 18:63,  uma vez que esta passagem está presente em todos os 

manuscritos gregos de Josefo) 

Outra passagem se cita ainda Josefo (Liv. XX ‒ Cap. 
9), na qual, falando da condenação de Jacob, 
acrescenta: irmão de Jesus chamado o Cristo. 
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Aqui a contradição de Josefo é flagrante porque fala 
de Cristo como de um homem qualquer, 
demonstrando que não crê na sua divindade, 
enquanto que no lugar citado, revela crer nela (O 
FATO JÁ ESTÁ AMPLAMENTE EXPLICADO). Esta 
contradição explicou-se no sentido de que o 
personagem precedentemente analisado, foi 
intercalado ou desfigurado. Realmente, não há 
critério fixo que faça aceitar uma outra das suas 
passagens contraditórias, de forma que não só uma 
exclui a outra, senão que ambas se excluem ao 
mesmo tempo; havendo apenas a notar que esta 
ultima foi interpolada com mais habilidade que a 
precedente, pois nela fala Josefo, como hebreu que 
era, o que se xplica por ser anterior à já referida e 
que existia no tempo de Origenes. A primeira 
falsificação não podia então urdir-se como a 
seguinte, e dai o ter sido mais prudente. 

  

Esta ultima passagem não é, não pode ser 
considerada como autentica, pela simples, obvia e 
indeclinável consideração de que, se Josefo tivesse 
tido efectivamente noticia de Jesus, chamado o 
Cristo, não teria deixado de dizer muito mais sobre a 
sua vida, tratando-se de homem que teria tomado 
parte tão grande, saliente, extraordinária, 
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culminante e original na história do seu país. ‒ 
Enfim, se alguma duvida resta ainda da prova 
definitiva de que a passagem de Josefo sobre Jesus 
foi interpolada, bastar-nos-ia ler Focio, que 
formalmente declarava que não houve hebreu 
algum que falasse de Cristo (LEVE-SE EM CONTA QUE 
O SINÉDRIO FEZ CRUCIFICAR A JESUS COM A CLARA 
INTENÇÃO DE TORNÁ-LO AMALDIÇOADO. SENDO 
ESSA UMA VERDADE INDISCUTÍVEL, E SENDO JESUS 
CONSIDERADO CULPADO DE ╉D)V)D)R A 
COMUNIDADE JUDAICA╊ ‒ CRIME ENTRE TODOS O 
MAIS ABJETO PARA OS JUDEUS ‒ NÃO ADMIRA QUE 
NENHUM HEBREU FALASSE SOBRE ELE).   

  

Passemos agora a Tácito. 

  

A passagem de Tácito que pode apresentar-se como 
testemunho em pró da existência de Jesus, é a 
seguinte: 

  

«Nero, quase despercebidamente submeteu a 
processo e a penas extraordinárias aqueles a que o 
vulgo chamava cristãos, por causa do ódio que 
contra eles nutria pelas suas maldades. «O seu 
nome  provinha-lhes de Cristo que sob o reinado de 
Tibério, foi mandado supliciar por Poncio Pilatos. 
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Apenas reprimida esta perniciosa superstição, fez 
novamente das suas, já não na Judeia, de onde 
provinha todo o mal, mas até em Roma para onde 
afluíam de todos os pontos sectários, praticando as 
obras mais audazes e vergonhosas. Por confissão 
dos que se corrigiam e pelo juízo universal do 
público, eram uns incendiários e professavam pelo 
género humano um ódio cerval».  

Nunca se cometeu falsificação tão manifesta, tão 
evidente em detrimento do grande historiador 
romano, falsificação que se estende a todo o 
fragmento. Enquanto Tácito diz que o vulgo 
chamava aos cristãos desta sorte, porque 
eram odiados pelas suas maldades, o falsificador faz 
com que ele se contradiga nas linhas a seguir, 
pretendendo manifestar que os cristãos procediam 
de Cristo. Ora tal contradição é impossível num 
historiador da estatura intelectual de Tácito e 
resulta da interpolação das palavras que se referem 
a Cristo, porque a etimologia dada por Tácito ao 
nome de cristãos, na linha que prende 
imediatamente a segunda etimologia, é apenas a 
que corresponde à opinião, em tudo favorável, que 
Tácito formava dos cristãos, manifestada e mantida 
em todo o fragmento em que Tácito fala deles (AQUI, 
O AUTOR DA ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE TÁCITO, 
ENTENDE A PASSAGEM , ╉por causa do ódio que 
contra eles nutria pelas suas maldades╊ COMO 
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SENDO NERO O MALDOSO E NÃO OS CRISTÃOS.  
BASTA ENTENDERMOS QUE TÁCITO FAZ REFERÊNCIA 
ÀS MALDADES DOS CRISTÃOS ‒ QUE NÃO ACEITAVAM 
PRESTAR CULTO DIVINO AOS IMPERADORES 
ROMANOS ‒ E O MAL-ENTENDIDO ESTARÁ DESFEITO; 
OS CRISTÃOS ERAM ACUSADOS DO CRIME DE 
IMPIEDADE POR NÃO PRESTAREM HONRAS DIVINAS 
AOS IMPERADORES ROMANOS, PONDO ASSIM TODA 
A ESTRUTURA DO IMPERIO ROMANO EM RISCO, 
PORQUANTO A GRANDEZA DE ROMA ERA 
PROPORCIONAL À GRANDEZA DO SEU IMPERADOR: 

Eis o que diz Plínio (Epistola 97 ‒ Liv.X) Dirigindo-se 
a Trajano: «Todos invocaram comigo os Deuses e 
ofereceram incenso e vinho à tua imagem, 
maldizendo o Cristo.»). 

  

Outra circunstância que prova a interpolação 
encontra-se na passagem do mesmo Tácito, 
oportunamente revelada por Gavenal, em que o 
eminente historiador romano (Liv. II §85) diz que 

foram expulsos de Roma os hebreus e os egípcios, 
que formavam uma só superstição. Neste ponto, é 
evidente(SIC) que Tácito não faz vir da Judeia os 
cristãos, mas sim do Egito(?), destruindo a 
pretendida origem etimológica dos cristão de Cristo, 
que lhe fazem depender na passagem que 
apontamos (VIAJOU !!! A DECLARAÇÃO DE TÁCITO 
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DE QUE JUDEUS E EGÍPCIOS  ╉ formavam uma só 
superstição╊ É UMA REFERÊNCIA À CRENÇA NA 
RESSURREIÇÃO, COMUM A AMBAS ETNIAS, UMA 
GROSOSEIRA SUPERSTIÇÃO, PARA OS INTELECTUAIS 
ROMANOS...) De forma que os que falsificaram uma, 
esqueceram-se de falsificar a outra, aquela em que 
Tácito demonstra desconhecer absolutamente 
Cristo, e afirma aquilo que em devido tempo 
demonstraremos: que o cristianismo não procede de 
Cristo mas da fusão dos hebraísmo, do orientalismo 
e do helenismo realizada no Egito (SERÁ FÁCIL TAL 
TAREFA SE POR ╉CR)STÃOS╊ NOS REFERIRMOS  AO 
CRISTIANISMO GNÓSTICO HETERODOXO). 

  

Ainda que não quiséssemos admitir esta força, o 
testemunho de Tácito não provaria de nenhuma 
forma a existência de Cristo, já que apenas o cita 
para dar a etimologia do nome de Cristãos. 

  

Não pode admitir-se que tácito escrevesse sobre 
Cristo pela forma ilusória que se pretende ter 
escrito; porque se Cristo tivesse realmente existido, 
sabendo-o ou conhecendo-o o historiador, teria, por 
certo, escrito e dito muito mais dele, sem limitar-se a 
falar de um homem extraordinário em tão poucas 
palavras, ditas de passagem e em citações 
incidentais (PARA O ROMANO CULTO, UM PROFETA 
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JUDEU ERA UMA CURIOSIDADE A QUAL POUCO OU 
NENHUM INTERESSE DESPERTAVA. AQUI, O 
INTERESSE  SE DEVE AO FATO DE IMPORTÂNCIA 
RELEVANTE: O INCÊNDIO DE ROMA). 

  

A passagem de Suetonio é ainda mais breve e 
contraditória: 

  

« ‒ Roma ‒ diz Suetonio falando do reinado de 
Claudio ‒ Expulsou os Judeus que instigados 
por Cresto, promoviam contínuos tumultos»[8]. 
Deixamos de parte a diferença 
entre Cresto e Cristo para nos determos na 
dificuldade a que dá origem o personagem aludido 
por Suetônio. Se era Jesus Cristo, como se 
compreende que fosse expulso de Roma, onde nunca 
foi? (O TEXTO NÃO DIZ QUE CLAUDIO EXPULSOU 
JESUS CRISTO, MAS QUE EXPULSOU OS JUDEUS QUE 
ERAM  INSTIGADOS POR SUA DOUTRINA. NÃO PELO 
PRÓPRIO CRISTO, SENÃO PELA DOUTRINA E 
CRENÇAS CRISTÃS) se foi ou esteve em Roma, como é 
que ainda era vivo no tempo de Cláudio, se Tácito 
nos diz que foi crucificado no reinado de Tibério, 
predecessor de Caligula e este, por sua vez, de 
Cláudio? 

  

http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftn8
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É forçoso que reconheçamos à vista de tal 
contradição, que os testemunhos de Tácito e de 
Suetônio, a respeito de Cristo se excluem e eliminam 
mutuamente. 

O testemunho de Plínio, o moço, é pouco menos 
que estranho à questão. Numa carta a Trajano fala 
de Cristo[9] não como pessoa da qual queria 
demonstrar a existência histórica, mas como da 
divindade simbólica da adoração dos cristãos. 
Assim como falou do Cristo, falaria de Brama 
referindo-se aos brâmanes, para indicar o objeto 
do seu culto, sem que, por esse fato, se propusesse 
a demonstrar a existência de Brama. Resumindo: 
Plínio falou de Cristo apenas etimologicamente 
sem dar opinião alguma sobre a sua existência: ...[os 

cristãos] têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do 
nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo como se este fosse um 
deus; eles mesmos fazem um juramento, de não cometer qualquer 
crime, nem cometer roubo ou saque, ou adultério, nem quebrar 
sua palavra, e nem negar um depósito quando exigido.  Após 
fazerem isto, despedem-se e se encontram novamente para a 
refeição... (Plínio, Epístola 96). 

(É UM ARGUMENTO QUE PROCEDE: PLÍNIO NÃO FALA 

DE CRISTO, E SIM DO CULTO A ELE PRESTADO POR SEUS 

SEGUIDORES POR VOLTA DO ANO 100. CONTUDO, 

LEVANDO-SE EM CONTA TER JESUS SIDO CRUCIFICADO 

NO ANO 33, HÁ APENAS UMA GERAÇÃO A SEPARAR O 

MESTRE  DO CULTO A ELE PRESTADO. É, PORTANTO, 

http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftn9
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ACEITO PELOS CRÍTICOS, QUE UM ACONTECIMENTO  

OCORRIDO EM UMA GERAÇÃO ANTERIOR  E 

COMEMORADO EM UMA GERAÇÃO POSTERIOR É 

PROVA DA SUA VERACIDADE. O CULTO A JESUS CRISTO 

NO ANO 100 É ACEITO COMO PROVA DE QUE ELE 

VIVERA DE FATO 70 ANOS ANTES). 

 

 Á parte, pois, os testemunhos de Suetonio e de 
Plínio, fica demostrada a falsificação dos que se 
atribuem a Josefo e a Tácito. Que resta neste caso 
das pretendidas provas históricas da existência de 
Jesus? 

  

Nada, absolutamente nada, senão a prova, 
exatamente do contrário. Seriam acaso necessárias 
falsificações se a existência de Jesus tivesse sido um 
fato? As falsificações só se cometem para ocultar a 
verdade, e como as falsificações referidas se 
cometeram para fazer acreditar na existência de 
Jesus Cristo, temos de deduzir logicamente que ele 
nunca existiu. De outra forma não se teria 
falsificado a história para o provar. 

CONCLUSÃO:  O RESPONSAVEL PELO BLOG 

CARBONÁRIO に E CONSEQUENTEMENTE PELO 

TEXTO に ELENCA ARGUMENTOS E RACIOCINIOS 

MOVIDOS PELA PAIXÃO CONTRA O CRISTO; ASSIM 
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FAZENDO, INTERPRETA MAL OS AUTORES 

CLÁSSICOS, ADUZ RAZÕES QUE NÃO CABEM NO 

ARGUMENTO EM FOCO. TUDO O QUE ESCREVE 

NÃO PASSA DE UMA REVOLTA DITADA PELA 

EMOCÃO. 

UMA BOA RESPOSTA FOI POSTADA NO BLOG: 

Me parece que refutar a historicidade de Jesus 
Cristo virou dogma de fé! Os que têm esta fé 
dogmática, quando não dizem que os textos 
são adulterados (no caso de Josefo), pregam a 
contrariedade e nulidade dos escritos de Tácito 
e Suetônio! 

Por que não se diz que a carta de Plínio foi 
adulterada ou é contraditória?! Porque é um 
texto autêntico!! 

Como a carta de Plínio é autêntica e não se 
pode dizer dela o que se disse dos textos de 
Josefo, Tácito e Suetonio, procura-se um 
subterfúgio: transformar em simbolismo aquilo 
que Plínio escreveu literalmente: “o Cristo”. 
Querer interpretar a literalidade da mente de 
Plínio, não é, no mínimo, ser tendencioso e 
desonesto para com a história?! 

Forçar a barra por transformar o pensamento – 
“o Cristo” – de Plínio, em “divindade simbólica 
da adoração dos cristãos”, é cair num 
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subjetivismo que escapa à história enquanto 
ciência, e formular um dogma de fé para a não 
crença na existência de Cristo! 

A etimologia (s.f. 1. “Ciência que busca a 
origem das palavras de uma língua e a 
reconstituição da ascendência dessas 
palavras”) da expressão “o Cristo”, na carta de 
Plínio, não dá nenhuma margem para qualquer 
interpretação particular! 

Eu não sou: pentecostal, protestante, 
evangélico, católico, muçulmano, budista, 
judeu, espírita, ou seja lá o que for, etc! Não 
sou “cristão” e odeio as religiões pois elas têm 
se tornado “o ópio do povo” mas, como 
acadêmico do curso de “Ciências da Religião” 
do USJ (Universidade de S. José), SC, me 
senti obrigado a analisar a falta de coerência 
metodológica quanto à historicidade de Cristo, 
especialmente no que diz respeito a carta de 
Plínio! Ou seja, como não se encontrasse 
adulterações e contradições entre Plínio e os 
outros – Josefo, Tácito e Suetonio – passou-se 
ao subjetivismo da literalidade de “o Cristo”. 
Essa análise subjetiva da mente de Plínio – ou 
seja, escreveu “o Cristo”, mas quis dizer 
“divindade simbólica da adoração dos cristãos” 
-, coloca o seu artigo em xeque! A recusa de “o 
Cristo” virou dogma de fé! 
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Januário! 

OU ESTE OUTRO INTELIGENTE COMENTARISTA: 

Bruno diz: 

21 de Fevereiro de 2011 às 17:36 

Opiniões sobre interpolações qualquer um pode dar. Só me 
convenço da falsificação se eu vir o documento anterior à 
alegada falsificação SEM AS INTERPOLAÇÕES. Mas como 
todos os documentos existentes contêm as citações aqui 
discutidas (embora com algumas variantes), acho mais 
sensato acreditar nelas até que se prove 
INDISCUTIVELMENTE o contrário. 
 

MUITO BEM PENSADO, BRUNO! SÓ OS CRISTÃOS 

PIEDOSOS CONSEGUIRAM A FAÇANHA DE 

ALTERAR TODOS OS TEXTOS DOS AUTORES 

CLÁSSICOS; TODAS AS CÓPIAS, EM TODAS AS 

BIBLIOTECAS ANTIGAS... 

 

 

[1] Josefo ‒ Antiguidades Judaicas ‒ Liv. XVIII, cap. III 

[2] ª Peyrat ‒ Histoire élementaire et critique de Jesus ‒ Conclusion. 

  

[3] Le des doctrines de la religion Christiene (Prim. Part. Cap. IV.) 

[4] Contra Celso ‒ Liv. I pag. 74 

[5] Tacito-Annaes-Liv. XV pag.44 

http://carbonariaanarquista.wordpress.com/2006/03/02/cristo-e-as-provas-tiradas-dos-historiadores/#comment-39
http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref1
http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref2
http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref4
http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref5
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[6] Gavenal, Luiz ‒ Jésus, devant l╆histoire┸ n╆a jamais vécu ‒ Cap. IV ‒ Genébre ‒ 
1874 

[7] Alfredo Tagliatella ‒ Rinnovamento de Rosa ‒ 23 de Julho, 1904. 

[8] Suetonio ‒ Vida de Cláudio ‒ Cap. XXV. 

[9] Eis o que diz Plínio (Epistola 97 ‒ Liv.X) Dirigindo-se a Trajano: «Todos 
invocaram comigo os Deuses e ofereceram incenso e vinho à tua imagem, 
maldizendo o Cristo.» 

 

DUQUE DE CAXIAS/RJ,  1º DE MARÇO DE 2014  

PROFESSOR MARLANFE. 

SUBSTITUINDO A EQUIVALENTE DE 

に 25 de fevereiro de 2014. 

 

 
 

Por Que Não Sou 
Cristão 
MUITÍSSIMO IMPORTANTE - Não encare nada aqui como mentira ou verdade, risque 
o verbo "acreditar" do seu vocabulário. Substitua ele por "comprovar" e por 
"experimentar". Não acredite, a priori, em nada aqui escrito. Apenas use como uma  

 

 

 

 

http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref6
http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref7
http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref8
http://spaces.msn.com/mmm2006-02-08_10.09/#_ftnref9
http://porquenaosoucristao.blogspot.com.br/
http://porquenaosoucristao.blogspot.com.br/
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Carlos e a Carta de Pvblivs Lentvlvs 

Meu querido irmão Carlos: 

A pesquisa documental NÃO considera como 

autêntico esse texto. Infelizmente, ele não está 

entre os documentos que podemos  alistar como 

sendo provas da existência do Jesus histórico, pois 

sofrei interpolações, colagens e adições piedosas. 

Abaixo da tua versão, copiei e colei algumas outras, 

5, no total, que nos são apresentadas. Porém o 

texto consta da Lista dos Apócrifos do Ciclo de 

Pilatos. Os especialistas, após expurgar O PSEUDO-

EPÍGRAFO (=um texto produzido a partir de outros, 

ou de fragmentos, que são colados e colocados 

juntos para dar a impressão de um registro 

histórico), dão como O ORIGINAL AUTÊNTICO, 

portanto, uma indiscutível prova da existência 

histórica de Jesus o pequeno texto que colei logo 

abaixo:  

さO NÚCLEO Y ;┌デZntico, a saber, essencialmente isto: 

[Homem de estatura mediana, usa barba, cabelo 

repartido ao meio, de cor castanha, nazareno, olhos 

claros, mãos longas, ensina que reis e escravos são 

ｷｪ┌;ｷゲ Sｷ;ﾐデW SW DW┌ゲへざ. 



http://www.autoresespiritasclassicos.com/Evangelhos%20Apocrifos/Evangelhos%20Apocrifos%202/Carta%20dE%20Pvblivs%20Lentvlvs.doc
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblio_Corn%C3%A9lio_L%C3%AAntulo_Sura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publius_Lentulus#cite_note-livro-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tib%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publius_Lentulus#cite_note-cartas-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enciclop%C3%A9dia_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publius_Lentulus#cite_note-3
http://www.guia.heu.nom.br/apocrifos.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Emmanuel.3.jpg
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VEJA-SE OS RELATOS DO ACHADO DO DOCUMENTO, 

COMO DIFEREM: 

 

1- Este documento foi encontrado no arquivo do 
Duque de Cesarini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato 

físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, 

em Roma, ao tempo de Jesus. 

 

2- Inscrição encontrada pelos monges “lazaristas” 
em 1928, uma carta de Públio Lentulo, antecessor de Pôncio 
Pilatos a Tibério César. 
 

3-DESTA carta existem 4 versões [rescritas]. Uma 

delas, achada em Aquileia (perto de Roma e Tibur) 

com outros documentos 
 

3- Este depoimento é antigo, autêntico e autorizado(sic!), foi 
produzido uma vez no séc. I como documento oficial, e neste 

caracter, dele foram expedidas cópias que, umas 
permaneceram na Itália, outras em Constantinopla; 
depois, remanejadas em tempos modernos, adulteradas, enfim.  

 

4- ESTA ''carta de Públio Lêntulus'' [''legado na Galiléia, do Imperador 

romano, Tibério Cesar''], passa por ter sido achada em 
Roma, no arquivo do Duque de Cesarini.  

 

5- LIVIA Sforza-Cesarini e o duque Juliano II edificaram o palácio 

ducal ainda existente em estilo barroco; provavelmente 
durante esta obra foi achada uma das rescritas do 
documento, talvez a mais longa, que devia andar 
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esquecida desde muitas gerações, ou pode ter 
vindo  pelos monges que ali habitavam. 

 

6- A Carta em si se compõe de fragmentos que 
podem ser identificados: a parte sobre Maria vem 
de Gamaliel (mestre de Paulo); a parte das 
''virtudes'' de Jesus, milagres, etc. vem de João 
Damasceno, do sec. VIII, o núcleo histórico 
descrevendo a figura de Jesus vem do arquivo de 
Abgar (sec. I), o documento é apenas ''atribuído'' 
a Publius Lentulus ou Lucius ou Fabricius (outro 
Fabricius) que teria sido um ''oficial'' sem maiores 
especificações.  

 

7- Um lote foi enviado de Constantinopla a 
Roma em data incerta, encontrado por volta de 
1241 num arquivo antigo por um dos homens mais 
preeminentes da Igreja no sec. XIII. O fundo 
original era grego, mais tarde, traduzidos em 
latim e atualizados no Renascimento pela 
colagem de diversos fragmentos de modo 
a compor textos  narrativos. 

 

  

8- Compunha-se originalmente de 
fragmentos dos documentos jurídicos do 
processo romano de Jesus, e foi usado 
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primeiro (por Roma) para combater o 
cristianismo, mostrando Jesus como criminoso. 
Mudou depois de caracter, passando a depoimento 
sobre Jesus, na medida em que novos fragmentos 
se difundiam.  

 

9- SEGUNDO o manuscrito de Iena, um determinado 
Giacomo Colonna [cardeal, um dos homens mais 

preeminentes da Igreja em seu tempo] 
encontrou a Carta em 1241 [morreu em 
1278] em um original romano antigo 
emitido de Constantinopla a Roma. 

 

10- Alguns objetores dizem ser a Carta 
certamente apócrifa com base em nunca ter 
havido um regente de Jerusalém; nenhum Procurador 
Lentulus da Judeia conhecido, ademais, um ''regente'' 
romano não se dirigiria ao senado (como acontece em 
algumas versões), mas ao imperador, nenhum escritor 
romano usaria as frases tipicamente hebraicas ''profeta da 
verdade" e "filhos dos homens", ou o título "Jesus Cristo", 
tipica dos evangelhos. Como dito antes, isto se deu porque a 
transmissão do documento foi fragmentada e 
diversos autores lhe impuseram seu estilo, cf. acima, e a 
piedade cristã. Fontes primitivas, VON-DOBSCHUTZ, Christusbilder 
no und Untersuchungen de Texte, XVIII, (Leipzig, 1899); suplemento, 
308-29; KRAUS, der Real-Encyklopadie christlichen Alterhumer, s. v.; 
HARNACK em HERZOG, Realencyklopadie, VIII (1881), 548; Vig., 
Dict. de la Bible.  

BEM, GENTE, O QUE FICA, É: 
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O NUCLEO é auténtico, a saber, essencialmente isso: 
''homem de estatura mediana, usa barba, cabelo 
repartido ao meio, de cor castanha, nazareno, olhos 
claros, mãos longas, ensina que reis e escravos são 
iguais diante de Deus''. O autor desse núcleo histórico 
é, supostamente, ''Publius Lentulus'', um ''oficial'' 
romano; o dono imediato foi o rei Abgar de Edessa, 
que mandou pintar o Mandilion; a carta por algum 
motivo ficou nos seus arquivos; foi para 
Constantiniopla; remetida a Roma; traduzida em 
latim, revisada pela Cúria e pelos humanistas do 
Renascimento.  Publius Lentulus em si é tido como 
uma pessoa ''fictícia'' e o conjunto de textos do qual 
a Carta faz parte ainda hoje traz o título grego de 
''Recordando Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de 
Pontius Pilatus''.  

ENTÃO, NÃO É TÃO SIMPLES COMO SE 
PENSA, APRESENTAR A “CARTA DE 
PUBLIUS LÊNTULUS” ... MAS, VAMOS A ELA 

 

Para aqueles que gostam de 
comprovações históricas e científicas, 
segue abaixo um trecho da carta de 
Publio Lentulo a Tíbério César (do nosso 
irmão Carlos...) 

Retrato de Jesus por Publio Lentulo a Tibério 
César 
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“Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos 

nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, 
chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os 
seus discípulos dizem que é o filho de Deus, criador do céu e da terra e 
de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado; em 
verdade, ó César, a cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus: 
ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra: é um homem 
de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no 
rosto, que aqueles que o vêem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os 
cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos ate as orelhas, 
e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais 
reluzentes. 

Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na 
forma em uso nos nazarenos, o seu rosto, é cheio, o aspecto é muito 
sereno, nenhuma ruga ou mancha se vêem sua face, de uma cor 
moderada; o nariz e a boca são irrepreensíveis. 

A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, 
mas separada pelo meio, seu olhar é muito afetuoso e grave; tem os 
olhos expressivos e claros, o que surpreende é que resplandecem no seu 
rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu 
semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz 
chorar; faz-se amar e é alegre com gravidade. 

Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas, antes, chorar.  Tem os 
braços e as mãos muito belos; na palestra, contenta muito, mas o faz 
raramente e, quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto 
na presença e na pessoa.  É o mais belo homem que se possa imaginar, 
muito semelhante a sua Mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo, 
jamais, visto por estas partes uma mulher tão bela, porém, se a Majestade 
Tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dai-me 
ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. 

De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém; ele sabe 
todas as ciências e não consta haver estudado nada. Ele caminha 
descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, 
porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. 

Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em 
verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram, jamais, tais 
conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus; muitos judeus o 
têm como Divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de 
Tua Majestade; eu sou grandemente molestado por estes malignos 
hebreus. 

Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao 
contrário, aqueles que o conhecem e com ele tem praticado, afirmam ter 
dele recebido grandes benefícios e saúde, porém a tua obediência estou 
prontíssimo; aquilo que Tua Majestade ordenar será cumprido. 
  

Vale, da Majestade Tua, fidelíssimo e obrigadíssimo... Publio 
Lentulo, presidente da Judéia. 
  
         L'indizoione setima, luna seconda.'' 



http://www.guia.heu.nom.br/jesus.htm
http://www.guia.heu.nom.br/indice.htm#retrato_de_jesus
http://www.guia.heu.nom.br/jesus.htm
http://www.guia.heu.nom.br/emmanuel.htm
http://www.guia.heu.nom.br/amor_materno_e_filial.htm
http://www.neoteosofia.com.br/cristo.php
http://www.guia.heu.nom.br/emmanuel.htm
http://www.guia.heu.nom.br/apocrifos.htm
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RESCRITAS DA CARTA DE PUBLIO LENTULO 
 1. - ''Existe nos nossos tempos um homem, o qual vive 
atualmente, de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é 
inculcado profeta da verdade e os seus discípulos dizem que é filho de 
Deus, criador do Céu e da Terra e de todas as coisas que nela se acham 
e que nela tenham estado; em verdade, cada dia se ouvem coisas 
maravilhosas desse Jesus; ressuscita os mortos, cura os enfermos; em 
uma só palavra: é um homem de justa estatura e é muito belo no 
aspecto. Há tanta majestade no rosto, que aqueles que o vêem são 
forçados a amá-lo ou a teme-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem 
madura, distendidos até às orelhas e das orelhas até às espáduas, são 
da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma 
linha separando os cabelos, na forma em uso nos Nazarenos; o seu rosto 
é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em 
sua face de uma cor moderada; o nariz e a boca são irrepreensíveis. A 
barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas 
separada pelo meio; seu olhar é muito especioso e grave; tem os olhos 
graciosos e claros; o que surpreende é que resplandecem no seu rosto 
como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, 
porque quando resplende, apavora, e quando ameniza faz chorar; faz-se 
amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, 
mas, antes, chorar. Tem os braços e as mãos muito belos; na palestra 
contenta muito, mas o faz raramente e, quando dele alguém se 
aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o 
mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, 
a qual é de uma rara beleza; não se tendo jamais visto, por estas partes, 
uma donzela tão bela...  
De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém; ele sabe todas 
as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa 
alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua 
presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal 
homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me 
dizem os hebreus não se ouviram, jamais, tais conselhos, de grande 
doutrina, como ensina este Jesus; muitos judeus o tem como Divino e 
muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua Majestade.  
Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao 
contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter 
dele recebido grandes benefícios e saúde. 
 2. - ''SABENDO que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo 
nos nossos tempos um homem, que vive atualmente, de grandes 
virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da 
verdade; e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e 
da terra e de todas coisas que nela se acham ou, que nela tenham 
estado; em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas 
deste Jesus: ressuscita os mortos, cura os enfermos, numa palavra, - é 
um homem de justa estatura e muito belo no aspecto e, há tanta 
majestade no rosto, que aqueles que o vêem são forçados a temê-lo ou 
amá-lo. Tem os olhos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos 
até a orelha e, da orelha até os ombros, são da cor da terra, porém, 
mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando o 
cabelo, na forma de uso entre os Nazarenos. O seu rosto é cheio, o 
aspecto é muito sereno, [...] [muito parecido com sua mãe, que é de 
peregrina beleza, uma das belas mulheres da Palestina]  
''A BARBA é espessa, semelhante ao cabelo, não muito longa, mas, 
separada pelo meio; seu olhar é muito afetuoso e grave; tem os olhos 
expressivos e claros, [o que surpreende é que resplandecem no seu 
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rosto como os raios do sol ...] [porém ninguém pode olhar fixamente o 
seu semblante porque, quando resplende, apavora, quando ameniza, 
chora; faz-se amar e é alegre com gravidade].  
''DIZEM que nunca ninguém o viu rir [em público], mas, antes, chorar. 
[...] Na palestra, contenta muito, mas, o faz raramente e, quando dele 
nos aproximamos, verificamos que é muito modesto na presença e na 
pessoa. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso 
passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais 
depressa possível. [... ] [tenho sido grandemente molestado por estes 
judeus] Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se 
riem, vendo-o assim, mas, em sua presença, falando com ele, tremem e 
admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas regiões. 
Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais 
conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus; muitos judeus o 
têm como divino, mas, outros me querelam, afirmando que é contra a lei 
da tua majestade [...] Dizem que este Jesus nunca fez mal a quem quer 
que seja, mas, ao contrário: aqueles que o conhecem e que com ele têm 
praticado afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde, porém, 
à tua obediência estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar 
será cumprido. Salve. Da tua majestade, fidelíssimo e obrigadíssimo. 
Publius Lentulus, presidente da Judeaia. Indicção sétima, lua segunda.'' 
 3. - ''LENTULUS, presidente de Jerusalém, ao Senado e 
ao povo romano, cumprimentos. Apareceu em nossa época, e 
ainda vive, um homem de grande poder, chamado Jesus Cristo. Os 
povos chamam-no profeta da verdade; seus alunos, filho de Deus. 
Levanta os mortos, e cura enfermidades. E' um homem de estatura 
mediana (procerus, mediocris et spectabilis de statura); tem um aspecto 
venerável, e quem o olha, tem medo ou amor. Seu cabelo é da cor da 
amêndoa madura, reto às orelhas, mas abaixo das orelhas ondulados e 
cacheados, com um reflexo brilhante, caindo sobre seus ombros. É 
partido em dois no alto da cabeça, no uso dos nazarenos. Sua testa é 
lisa, rosto sem rugas, alongado. Seus nariz e boca sem falha. Barba 
abundante, da cor do cabelo, não longa, mas dividida no queixo. Seu 
aspecto é simples e digno, seus olhos refulgem. É terrível em suas 
reprimendas, doce e amigável em suas admoestações, gracioso sem 
perda da gravidade. E' conhecido por nunca sorrir, mas chora 
freqüentemente. Corpo bem proporcionado, mãos e braços bonitos. Sua 
conversação é sábia, infrequüente [fala pouco], e modesta. E' o mais 
bonito entre os filhos dos homens.'' 
 4. - ''[...] ULTIMAMENTE, apareceu na Judeia um homem de 
estranho poder, cujo verdadeiro nome é Jesus [Cristo], mas, a quem o 
povo chama ''O Grande Profeta'' e seus discípulos, ''O Filho de Deus''. 
Diariamente contam-se dele grandes prodígios: ressuscita os mortos, 
cura todas as enfermidades e traz assombrada toda Jerusalém com sua 
extraordinária doutrina. É um homem alto e de majestosa aparência 
[...]; cabelo da cor do vinho, desce ondulado sobre os ombros; dividido 
ao meio, ao estilo nazareno. [...] Barba abundante, da mesma cor do 
cabelo; [...] as mãos, finas e compridas; olhos claros, [plácidos e 
brilhantes]. É grave, comedido e sóbrio em seus discursos. 
Repreendendo e condenando, é terrível; instruindo e exortando, sua 
palavra é doce a acariciadora. Ninguém o viu rir, mas, muitos o viram 
chorar. Caminha com os pés descalços e a cabeça descoberta. Vendo-o à 
distância, há quem o despreze, porém, em sua presença não há quem 
não estremeça com profundo respeito. Quantos se acerquem dele, 
afirmam haver recebido enormes benefícios, mas há quem o acuse de 
ser um perigo para a tua majestade, porque afirma publicamente que os 



http://www.autoresespiritasclassicos.com/Evangelhos%20Apocrifos/Evangelhos%20Apocrifos%202/Carta%20dE%20Pvblivs%20Lentvlvs.doc
http://www.saindodamatrix.com.br/archives/2005/05/publius_lentulu.html
http://www.saindodamatrix.com.br/archives/2005/05/publius_lentulu.html
http://geocities.yahoo.com.br/cepak2001br/cartadepubliolentulo.html
http://geocities.yahoo.com.br/cepak2001br/cartadepubliolentulo.html
http://www.meumundo.americaonline.com.br/eespirita/jesus.htm
http://www.meumundo.americaonline.com.br/eespirita/jesus.htm
http://geocities.yahoo.com.br/anossaverdade/pg240.htm
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dade/pg240.htm 

http://www.luteranos.com.br/mensagem
/artigo_arte_luterana11.html 

http://www.universoespirita.org.br/divu
lgacao/gotas/trechos_da_carta_de_publi
us_lent.htm 
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ENTRE OS DEPOIMENTOS sobre Jesus, os do Ciclo de Pilatos. parecem 
os mais curiosos e interessantes, objetos de intensa piedade popular ao 
longo dos tempos. Um dos textos deste Ciclo é a Carta de Públio Lêntulo, 
que descreve Jesus. Foi produzida por um certo Lentulus, romano, sendo 
''oficial de Roma na província da Judeia no tempo de Tiberius Cæsar'', ou, 
como no preâmbulo original em Latim, "Lentulus habens officium in 
partibus Iudeae herodis ad senatores romanos hane epistolam deferre iussit" 
(Goodspeed).  

ESTA personagem não pôde ser identificada; o mais perto que 
podemos chegar é à menção de um ''Volusiano, familiar de Tibério'' (suo 
familiari nomine Volusiano), pois os Volusiani surgiram do casamento 
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entre Lúcio Volúsio Saturnino (cônsul sufeta em 3 EC, e já bastante idoso) 
e Cornelia Scipionum Gentis, filha de Lúcio Cornélio Lêntulo (cônsul em 3 
AEC). No Ciclo de Pilatos, este Volusiano tem papel de relevo no 

afastamento e morte de Pilatos, cf. Otero, Los Evangelios 
Apocrifos pag. 496: ''Muerte de Pilatos, el que condenó 
a Jesus''. Veja Volusiano.  

O CICLO de Pilatos tem muitas outras coisas a mais do que a Carta 
(uma parte apenas mínima do conjunto) e o Ciclo de Pilatos é, de 
longe, o mais bem referido dos textos relativos a Jesus, melhor atestado 
do que os 4 evangelhos Normativos não em quantidade de manuscritos 
mas em termos de confiabilidade extra-NT porque citado desde o séc. 
II, e atestado com mais antiguidade ( Tem-se sublinhado 
ultimamente que os Apócrifos são mais importantes que os 
Evangelhos Canônicos. Difícil de aceitar!) . Ademais o Ciclo de 
Pilatos baseou todo o cristianismo medieval, o que significa: a Igreja foi 
''pilatiana'' por mais tempo do que rejeitou o Ciclo de Pilatos. E o rejeita 
hoje porque apela ao fabuloso, o maravilhoso, o sobrenatural, ao elogio 
fácil de Jesus.  

PARTES importantes do credo e da via-sacra, contudo, ainda baseiam-se 
no Ciclo de Pilatos. Não precisamos, ademais, supor que seja mesmo 
elogio o que parece elogioso, seja nas 2 cartas (de N.Calixto, e de 
P.Lentulus), seja em Josefo. Quando dizem que Jesus fazia milagres e 
curava pela palavra, isso, no contexto romano, era medonho e monstruoso. 
O Ciclo de Pilatos não precisa ser rejeitado automaticamente por causa de 
sua linguagem mitologizante porque no tribunal romano a fábula seria 
prova de crime, a rigor não há nada de essencialmente implausível no Ciclo 
de Pilatos em si e sim, os documentos originais [meros artigos judiciais] 
teriam sido pesadamente manipulados para deixar a esfera de 
literatura judicial pura e simples e passar a literatura sapiencial e 
milagrosa (logo, se foram manipulados, não são autênticos. São, no 
mínimo PSEUDO-EPÍGRAFOS).  

O NOME Públio Lêntulo faz pensar no ramo lentuliano principal; [Públio? 
Lúcio?] Volusiano Torquato [Cornélio] Lêntulo estaria num parentesco de 
segundo ou terceiro grau: um primo meio-afastado.  

CIRCULA a Carta há bom tempo, pela cristandade. Seria 
original? Autorizada? Autêntica? Parece ter sido publicada 
por Tischendorf em Evangelia Apocrypha, (sic), em latim, no 
sec. XIX.  
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DESTA carta existem 4 versões [rescritas]. Uma delas, achada em Aquileia 
(perto de Roma e Tibur) com outros documentos.  Outra tem origem 

incerta. O núcleo essencial do documento é esse: 
''apareceu na Judeia (...) Jesus (...), um homem alto, 
(...) cabelo da cor do vinho, desce ondulado sobre os 
ombros; dividido ao meio, ao estilo nazareno. (...) 
Barba abundante, da mesma cor do cabelo; [... ] as 
mãos, finas e compridas; olhos claros, [plácidos e 
brilhantes]. (...) Afirma publicamente que os reis e 
escravos são iguais perante Deus'' (do ciclo de Pilatos, achado 
em Aquileia em 1280).  

TERTULIANO discutiu esta Carta, no sec. III (LEMBREMOS QUE 
SOMENTE SE CONSIDERA PROVA SOBRE O JESUS 
HISTÓRICO TEXTO DO SÉCULO I). Pormenores depois esquecidos 
revelam, vem de tempos mui remotos, e.g., os pensadores da Escola de 
Cinos (séc. I) andavam sem as alpercatas, coisa ignorada no fim da 
Antiguidade mas que a carta confirma: ''Caminha descalço...''  

QUASE certo, pois, existir um senador Publius Lentulus 
(INFELIZMENTE, QUASE...) no tempo do segundo Imperador, que 
viu Jesus e o descreveu em papiro epistolar oficial (interpolado, por vezes, 
com o estilo de Hegesipo, sec. II).  

AS 2 rescritas indicam que talvez tenham sido tiradas(?) diversas cópias: ao 
imperador reinante, ao Procurador, ao rei galileu, ao Tribunal Sinedrita. O 
rei Abgar, de Edessa (hoje Turquia) simpatizante de Jesus, pode ter(?) 
solicitado algum transcrito: das interpolações, algumas levam o seu estilo.  

MAIS tarde, a parentela de Jesus deve ter tido acesso(?) ao papiro, seja 
por Abgar, seja pelos arquivos oficiais [isto explicaria o estilo de 
Hegesipo]. Depois, todo o material pode ter passado(?) por 
Antioquia [a Igreja que valorizava informes factuais] e foi parar em 
Constantinopla(?). Mas com certeza sofreu descontinuidade histórica 
em 1204 durante o saque desta cidade. Aquileia era particularmente 
ligada a Constantinopla.  

O CRONISTA nos mostra o alto-relevo dos Corneli Lentuli (Coulanges). 

Basta ver (segundo consta) que parece ter sido fator decisivo, para Roma 
cristianizar-se, estes nobres ilustres converterem-se, nos anos 300. A casa 
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imperial nunca teve nobreza tão antiga quanto seus primos Cornelios, dos 
quais dependiam na escala de valores da hierarquia romana.  

A FIGURA obscura e desconhecida de Lentulus oferece 
bom exemplo da mentalidade vigente no seio da aristocracia romana: tem 
nome individual, coisa que falta ao imperador reinante, um oitavo caio julio 
cesar tiberio de tal, tudo substantivo comum (tiberio claudio Nero = o coxo 
negro que nasceu no Tibre).  

PUBLIUS Lentulus, conhecido apenas no fragmento de sua 
Carta, era o segundo homem mais preeminente do Estado, logo abaixo do 
imperador. Se desapareceu dos registros foi por nunca ter feito 
nada em favor de pessoa alguma (afirmação totalmente 
gratuita. Mera opinião). Parasita social, instala-se e acomoda-se no 
seu patriciado, do qual pode gritar, "Ele [Jesus] afirma publicamente que os 
reis e escravos são iguais".  

LENTULUS deve ter nascido pela aurora do sec. I EC pois seria preciso 
ter ao menos 30 anos para exercer cargo senatorial, de que (a julgar pela 
carta) era incumbido por volta dos anos 26-30. Largos anos mais novo do 
que Tibério, mesmo assim a Cornelia Lentulia tem a relevante tarefa de 
assessorar o imperador, cf. Coulanges, logo, se foi aos judeus, representava 

entre estes o César, seu assessorado. Ainda em 68 encontramos 
um Lentulus Publius no Senado: o mesmo? Confirmaria seu 
nascimento por volta dos primeiros anos do sec. I.  

DIVULGOU-SE a Carta sob o patrocínio de 
Innocêncio IV, Papa (1454). Outros nomes atribuídos ao autor 
seriam, Publeus Lentulus, ou, FABRICIUS PUBLIUS LENTULUS, ou, 
Publius Lucius [Lucius Publius Lentulus], dito também ''procônsul romano 
na Judeia'' ou mesmo ''regente em Judeia para o senado e o povo romanos''. 
No Veredicto, há um Públio ou Público - .  

OS primeiros achamentos foram descobertos ou 
descritos numa cópia de manuscrito dos textos de 
Anselmo de Canterbury (mais um autor para o texto 
da Carta...): ''nunca foi visto a sorrir, mas chora muitas vezes'' (ridere 
do est do visus do numquam, saepe do autem do flere).  
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OUTRA descrição encontra-se nos trabalhos do 
teólogo grego João de Damasco, séc. VIII (outro autor 
da Carta...) (Epist. anúncio Theoph. Imp. de venerandis Imag, 
spurious), e similar à História da Igreja de Nicephorus (I. 40), do séc. I. 
Representam Jesus como assemelhado a sua mãe, e atribuem-lhe aspecto 
ligeiramente inclinado, olhos bonitos, cabelo louro-castanho (castanho 
claro), longo, rosto alongado, pálido, barba (mais escura) cor de oliva, os 
dedos longos, olhar expressivo; nobreza, sabedoria, paciência.  

LENTULUS, o nome de uma família do patriciado romano, da gens 
corneliana, deriva dos lentes (''lentilis''), que seus membros mais antigos 
cultivavam (lentilhas, de acordo com Plinius, Hist. nat. xviii. 3, 10). A 
palavra Lentulitas (''Lentulismus'' cf. Appietas) foi inventado por Cícero 
(anúncio Fam. iii. 7, 5) para expressar os atributos de um aristocrata 
preeminente. O três primeiros possuidores do nome foram L. Cornelius 
Lentulus (cônsul 327 AEC), Servius Cornelius Lentulus (cônsul 303) e L. 
Cornelius Lentulus Caudinus (cônsul 275) [Nenhum deles é 
contemporâneo de Jesus...]. A conexão dos Lentuli de Augusto com os 
Lentuli mais antigos (em especial aqueles do período Ciceroniano) é muito 
obscura e difícil de estabelecer. Há uma outra forma deste nome, 
Lentilentulus, que sobrevivia ainda na Inglaterra medieval, como Lentall.  

A CARTA de Pvblivs Lentvlvs pode ser remontada ao tempo de Tertuliano 
(155-220). Este Pai da Igreja a menciona; dizem alguns que sobre a base de 
um Transmitido oral. Alguns a remontam ao tempo de Diocleciano, ca. 

212. E' de origem grega (A original é grega? um 
funcionário romano, ou um oficial do exército, não 
escreveria em grego, decerto), talvez, foi traduzida em latim 
como foi dito, esteve em Constantinopla e foi achada ca. 1240-80, por um 
preeminente homem da Igreja, num arquivo romano antigo, enviado de 
Constantinopla a Roma;. divulgada ca. séc. XIII-XIV, parece que em 1421.  

A CARTA concorda com o Mandilion, antiga pintura de 
Jesus existente no Oriente (ao lado); com S. João Damasceno 
(último Pai da Igreja), com Nicéforo Calixto (Carta a Roma: 
''sobrancelhas negras e um pouco arqueadas. Seus olhos, da 
cor da azeitona, brilhavam de modo admirável. Os cabelos 
eram bem longos: navalha nem mão jamais tocaram-lhe a 
cabeça. Nunca apresentava ar de arrogância. A seriedade, a 
prudência e a serenidade irmanavam-se e resplandeciam em 



 17 

seu semblante''), bem, todos esses elementos são antigos, ca. 
séc. V; a seguir, durante o Renascimento, a Carta recebeu sua 
forma final (AS VERDADEIRAS “FONTES” DA CARTA).  

O NOME do autor oscila, cf. acima, temos de Publius Lentulus a Publius 
Tertullus, passando por Fabricius Publius Lentulus, Publius Lucius e outros 
menos votados. O preàmbulo original do documento diz apenas que ele era 
''encarregado de negócios romanos'', latim, OFFICIUM HABENS: tinha 
uma secretaria ou algo do tipo. O termo exacto é de difícil traduzido e foi 
mudado para ''presidente'', ''governador'', etc., etc. etc. O documento tem 

diversas variedades, 2 principais, a partir de um original antigo 
em grego, depois em latim; foi guardada em Constantinopla.  

Se a Carta concorda com J.Damasceno e o Mandilion e 
Calixto, fontes independentes entre si, temos uma 
Carta original; escrita em grego, vertida ao latim, 
manipulada depois, terminada no Renascimento, mas, 
sobre um fundo histórico inegável (Sabidamente, foi 
o rescrito de documentos do Processo de Pôncio 
Pilatos no Julgamento de Jesus).  

O NUCLEO é auténtico, a saber, essencialmente isso: ''homem de 
estatura mediana, usa barba, cabelo repartido ao meio, de cor castanha, 
nazareno, olhos claros, mãos longas, ensina que reis e escravos são iguais 
diante de Deus''. O autor desse núcleo histórico é ''Publius Lentulus'', um 
''oficial'' romano; o dono imediato foi o rei Abgar de Edessa, que mandou 
pintar o Mandilion, a carta por algum motivo ficou nos seus arquivos; foi 
para Constantiniopla; remetida a Roma; traduzida em latim, revisada pela 
Cúria e pelos humanistas do Renascimento. Publius Lentulus em si é tido 
como uma pessoa ''fictícia'' e o conjunto de textos do qual a Carta faz 
parte ainda hoje traz o título grego de ''Recordando Nosso Senhor Jesus 
Cristo por meio de Pontius Pilatus''.  

OS diferentes manuscritos variam em diversos detalhes: ''os 
fragmentos que nos chegaram foram apenas 
refundidos posteriormente'' (Otero) se bem que sua origem 
deva situar-se ''em época mui remota, talvez em fins do sec. I 
ou início do II'' (idem). Dobschutz em ''Christusbilder'' (Leipzig, 1899) 
enumera os manuscritos com aparato crítico. Foi impressa pela primeira 
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vez em Colónia, 1474, na "Vida de Cristo" de Ludolph o Carthusiano 
[Cartuxo? Capuchinho?], e na ''Introdução aos trabalhos de S. Anselmo'' 
(Nuremberg, 1491), sem ser, no entanto, obra de um ou outro.  

SEGUNDO o manuscrito de Iena, um determinado Giacomo Colonna 
[cardeal, um dos homens mais preeminentes da Igreja em seu tempo] 
encontrou a Carta em 1241 [morreu em 1278] em um original romano 
antigo emitido de Constantinopla a Roma. Outras datas de achamento, 

1280, 1580, séc. XVII... ''Deve ser de origem grega'', foi dito; 
traduzido ao latim ca. sécs. XIII-XIV. Recebeu sua 
forma actual nas mãos dos humanistas dos sécs. XV-
XVI: alguns falam em Petrarca.  

ALEM de concordar com Nicéforo e J.Damasceno, concorda com o 
''Retrato de Abgar'' [de Hanan] e o Livro dos Pintores do monte Atos, obras 
cujo estilo muito antigo remontam ao período pré-bizantino da arte, a bem 
dizer - romano (sécs. I-III).  

EM 1825 Munster ("o der de Kunstvorstellungen do und de Sinnbilder 
dado alten christen", Altona 1825, p. 9) acreditava poder remontar a Carta 

ao tempo de Diocleciano; mas isto não é admitido em geral. Alguns 
objectores dizem ser a Carta certamente apócrifa com 
base em nunca ter havido um regente de Jerusalem; 
nenhum Procurador Lentulus da Judeia conhecido, 
ademais, um ''regente'' romano não se dirigiria ao 
senado, mas ao imperador, nenhum escritor romano 
usaria as frases tipicamente hebraicas ''profeta da 
verdade" e "filhos dos homens", ou o título "Jesus 
Cristo" tipal dos evangelhos. Como dito antes, isto se 
deu por que a transmissão do documento foi 
fragmentada e diversos autores lhe impuseram seu 
estilo, cf. acima, e a piedade cristã. Fontes primitivas, VON-
DOBSCHUTZ, Christusbilder no und Untersuchungen de Texte, XVIII, 
(Leipzig, 1899); suplemento, 308-29; KRAUS, der Real-Encyklopadie 
christlichen Alterhumer, s. v.; HARNACK em HERZOG, 
Realencyklopadie, VIII (1881), 548; Vig., Dict. de la Bible.  

ALGUNS arriscam datas: escrita em 26 EC por Publius Tertullus ''dirigente 
da Judéia'' (Roar Skolmen). Talvez inspirados em Tertuliano (lat. 



 19 

Tertullianus), que parece dizer, talvez um eco da Carta, segundo o qual o 
imperador Tibério haveria um dia sonhado colocar Jesus no Panteão 
(conjunto das divindades), e teria mesmo pedido isso ao Senado. Esta 
fábula tem, talvez, um fundo de verdade...  

COLONNA [Columna], o descobridor, vinha de uma família com 
importante papel na Itália medieval e do Renascimento, com ramos em 
Roma e em Nápoles. Se supõe ter sido original de Tusculum, derivando o 
nome de família do castelo de Colonna, nos montes de Alban [Monte 
Albano, Montalvão], a ca. 5 milhas de Tusculum. O primeiro do nome foi 
Petrus de Columna, proprietário de Colonna, Monte Porzio, e Zagarolo, e 
reivindicador de Palestrina, cujos castelos foram tomados pelo Papa 
Paschal II em 1101, em castigo por pilhagens. Com a destruição de 
Tusculum pelos Romanos (1191), o nome dos Colonna se adianta. 
Estiveram envolvidos no conflito Papa X Gibelinos X Imperador, a ampla 
liberdade com que se conduziam em matéria civil e criminal lhes valeu a 
excomunhão anunciada na encíclica "en Coena Domini". Inobstante, muitas 
vezes elevados a cargos importantes da Igreja e do Estado. Reconduziram a 
Igreja, de Avinhão, novamente a Roma.  

A LONGA linhagem de cardeais inicia em 1192 (Giovanni Colonnese, 
cardeal de S. Prisca, sob Celestino III); bispo de Sabina (sob Inocêncio III), 
e importante legado papal. Era o amigo poderoso de S. Francisco, lutou 
para obter do papa a aprovação da Regra franciscana. Ainda recordado em 
Amalfi. Morreu em Roma, 1209. Os Colonese depois disso serviram a 
Gregório IX, estiveram de novo em conflito no tempo de Frederico II, 
imperador, e de novo, anistiados pelo Papa Orsini, Nicolau III, elevando 
Giacomo Rosso Colonna a Cardeal-Diácono de S. Maria.. Novos conflitos 
com Bonifácio VIII, restabelecido em suas dignidades e possessões por 
Clemente V em 1305; morre em Avignon, em 1318. A irmã de Giacomo é 
a Beata Margarita, freira; seus restos repousam no convento franciscano de 
S. Silvestro em Capite. Ainda em 1803 os Colonna assistiam diante do 
trono pontifical.  

LENTULUS NO CICLO DE PILATOS  

A CARTA de P.Lentulus faz parte do Ciclo de Pilatos, de 
facto, conservado primeiro em grego, citado por Tertuliano 
que menciona por alto ter Tibério se informado acerca de 
Jesus. Justino, no sec. II, já conhecia este documento 
(Apologia I).  
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O CICLO de Pilatos foi um lote de documentos 
romanos antigos, de extrema antiguidade, citado no 
tempo de Diocleciano e de Maximino (secs. II-III), 
citado no tempo de Justino (100), de Tertuliano (200), 
de Eusebio (400), conforme dito acima. Citado também 
em 376. Citado no sec. V; no sec. VI; enfim, antigo e 
original (muito embora adulterou-se ao longo do 
tempo).  

ESTE Ciclo compunha-se originalmente de fragmentos 
dos documentos jurídicos do processo romano de 
Jesus, e foi usado primeiro (por Roma) para combater o cristianismo, 
mostrando Jesus como criminoso. Mudou depois de caracter, passando a 
depoimento sobre Jesus, na medida em que novos fragmentos se 
difundiam.  

AS datas de achamento deste Ciclo confundem-se. Houve um primeiro 
achamento em 1241; a partir de 1420 difundem-se em Vidas de Cristo 
medievais; outros documentos se acham em 1580, enfim, no sec. XVII e 
outros, perdidos em arquivos antigos. Um lote foi enviado de 
Constantinopla a Roma em data incerta, encontrado por volta de 1241 num 
arquivo antigo por um dos homens mais preeminantes da Igreja no sec. 
XIII. O fundo original era grego, mais tarde, traduzidos em latim e 
actualizados no Renascimento pela colagem de diversos fragmentos de 
modo a compor textos narrativos.  

DIVERSOS pesquisadores os difundiram: Fabricius (1719), Tischendorf, 

Harnack, entre outros. A Carta em si se compõe de 
fragmentos que podem ser identificados: a parte sobre 
Maria vem de Gamaliel (mestre de Paulo); a parte das 
''virtudes'' de Jesus, milagres, etc. vem de João 
Damasceno, no sec. VIII, o núcleo histórico 
descrevendo a figura de Jesus vem do arquivo de 
Abgar (sec. I), o documento é apenas ''atribuído'' a 
Publius Lentulus ou Lucius ou Fabricius (outro Fabricius) que teria 
sido um ''oficial'' sem maiores especificações.  

RETRATO DE JESUS  
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ESTA ''carta de Públio Lêntulus'' [''legado na Galiléia, do Imperador 
romano, Tibério Cesar''], passa por ter sido achada em Roma, no arquivo 
do Duque de Cesarini.  

OS Sforza-Cesarini descendiam de Ludovico Sforza, Luiz Sforza ou, 
Ludovico il Moro (''O Mouro''), vivo de 1452 a 1508. Foi um membro da 
família Sforza de Milão, Itália, cidade que governou. Foi o segundo filho 
de Francesco Sforza, e era famoso como protetor de Leonardo da Vinci e 
outros artistas. Os Cesarini procediam de Gensano (Gentiano, Genciano, 
Genzano), (1) cidadezinha a 29 km ao sul de Roma, o antigo ''Fundus 
Gentianus'' do tempo imperial.  

ESTIVERAM ali os monges de S. Anastácio, e a vila foi conquistada por 
Juliano Cesarini em 1520; entre os Cesarini destaca-se o cardeal Cesarini, 
Juliano (1398-1444), (2) de longa e produtiva contribuição ao papado e seu 
restabelecimento em Roma após o Cisma do Ocidente, legado papal na 
Boémia de 1419 durante o movimento hussita [Jan Hus].  

LIVIA Sforza-Cesarini e o duque Juliano II edificaram o palácio ducal 
ainda existente em estilo barroco; provavelmente durante esta obra foi 
achada uma das rescritas do documento, talvez a mais longa, que devia 
andar esquecida desde muitas gerações, ou pode ter vindo pelos monges 
que ali habitavam.  

ENFIM, ainda uma vez a tese: este depoimento é 
antigo, autêntico e autorizado, foi produzido uma vez 
no séc. I como documento oficial, e neste caracter, dele 
foram expedidas cópias que, umas permaneceram na 
Itália, outras em Constantinopla; depois, remanejadas 
em tempos modernos, adulteradas, enfim.  

DEVE provir de um P.Lentulus Volusiano ou Cipionino ou Getuliano que, 
por algum motivo, foi legado de Tibério na Judeia. Sob o nome de 
Volusiano, é citado em evangelhos apócrifos do Ciclo de Pilatos, 
justamente ligado a um retrato do Cristo, que ele busca penosamente; cita 
feita especificamente em 2 textos: Mors Pilati; Vindicta.  

NO Mors Pilati qui Iesum condemnavit, ele busca Jesus para curar Tib. 
doente, investiga Pilatos por ter condenado Jesus, leva-o a Roma por causa 
disso; no entremeio, encontra Verónica que tem um retrato de Jesus, e leva-
a a Roma.  
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O VINDICTA é um texto que deve remontar ao tempo do imperador 
Cláudio, 41-54 (foi remanejado no sec. XVII); inspirou numerosas lendas; 
foi particularmente importante para evangelizar a Aquitânia. Nesta obra, 
Volusiano (personagem central) é amigo de Vespasiano e Tito, que tinha o 
olho desfigurado por um câncer, ao passo que Tib. estava ''ulcerado''; 
Volus. vai à Judeia em resposta a um pedido anti-Pilatos emitido por causa 
da morte de Jesus; Tito sitia Jerusalém para punir esse crime; em sendo 
impossível trazer Jesus morto a Tib., Volusiano, constituído legado, busca 
Verónica e seu retrato, e providencia uma ''diligente investigação sobre o 
que havia sido feito a Jesus'', incluindo os discípulos e a doutrina.  

CABE RESSALTAR que o Ciclo de Pilatos sempre nomeia os romanos 
apenas com 01 nome e não os 3 habituais.  

TEMOS pelo menos 4 rescritas da mesma Carta; em 
todas, o prólogo habitual das cartas romanas 
desapareceu. Uma delas tem o preâmbulo atual, algo 
como ''Públio Lêntulo era oficial romano na Judeia sob 
Pôncio Pilatos'':  

RESCRITAS DA CARTA DE PUBLIO LENTULO  

1. - ''Existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente, de 
grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da 
verdade e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do Céu e da 
Terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado; em 
verdade, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus; ressuscita os 
mortos, cura os enfermos; em uma só palavra: é um homem de justa 
estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto, que aqueles 
que o vêem são forçados a amá-lo ou a teme-lo. Tem os cabelos da cor da 
amêndoa bem madura, distendidos até às orelhas e das orelhas até às 
espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua 
fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos Nazarenos; o 
seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê 
em sua face de uma cor moderada; o nariz e a boca são irrepreensíveis. A 
barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas 
separada pelo meio; seu olhar é muito especioso e grave; tem os olhos 
graciosos e claros; o que surpreende é que resplandecem no seu rosto como 
os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque 
quando resplende, apavora, e quando ameniza faz chorar; faz-se amar e é 
alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas, antes, 
chorar. Tem os braços e as mãos muito belos; na palestra contenta muito, 
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mas o faz raramente e, quando dele alguém se aproxima, verifica que é 
muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa 
imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza; não se 
tendo jamais visto, por estas partes, uma donzela tão bela...  

De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém; ele sabe todas as 
ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma 
na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando 
com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido 
por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus não se 
ouviram, jamais, tais conselhos, de grande doutrina, como ensina este 
Jesus; muitos judeus o tem como Divino e muitos me querelam, afirmando 
que é contra a lei de tua Majestade.  

Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao 
contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter 
dele recebido grandes benefícios e saúde.  

2. - ''SABENDO que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos 
nossos tempos um homem, que vive atualmente, de grandes virtudes, 
chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade; e os seus 
discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas 
coisas que nela se acham ou, que nela tenham estado; em verdade, ó César, 
cada dia se ouvem coisas maravilhosas deste Jesus: ressuscita os mortos, 
cura os enfermos, numa palavra, - é um homem de justa estatura e muito 
belo no aspecto e, há tanta majestade no rosto, que aqueles que o vêem são 
forçados a temê-lo ou amá-lo. Tem os olhos da cor da amêndoa bem 
madura, são distendidos até a orelha e, da orelha até os ombros, são da cor 
da terra, porém, mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha 
separando o cabelo, na forma de uso entre os Nazarenos. O seu rosto é 
cheio, o aspecto é muito sereno, [...] [muito parecido com sua mãe, que é 
de peregrina beleza, uma das belas mulheres da Palestina]  

''A BARBA é espessa, semelhante ao cabelo, não muito longa, mas, 
separada pelo meio; seu olhar é muito afetuoso e grave; tem os olhos 
expressivos e claros, [o que surpreende é que resplandecem no seu rosto 
como os raios do sol ...] [porém ninguém pode olhar fixamente o seu 
semblante porque, quando resplende, apavora, quando ameniza, chora; faz-
se amar e é alegre com gravidade].  

''DIZEM que nunca ninguém o viu rir [em público], mas, antes, chorar. [...] 
Na palestra, contenta muito, mas, o faz raramente e, quando dele nos 
aproximamos, verificamos que é muito modesto na presença e na pessoa. 
Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado 



 24 

escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa 
possível. [... ] [tenho sido grandemente molestado por estes judeus] 
Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o 
assim, mas, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem 
que um tal homem nunca fora ouvido por estas regiões. Em verdade, 
segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos, de 
grande doutrina, como ensina este Jesus; muitos judeus o têm como divino, 
mas, outros me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade [...] 
Dizem que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao 
contrário: aqueles que o conhecem e que com ele têm praticado afirmam ter 
dele recebido grandes benefícios e saúde, porém, à tua obediência estou 
prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Salve. Da tua 
majestade, fidelíssimo e obrigadíssimo. Publius Lentulus, presidente da 
Judeaia. Indicção sétima, lua segunda.''  

2. - ''LENTULUS, presidente de Jerusalém, ao Senado e ao povo romano, 
cumprimentos. Apareceu em nossa época, e ainda vive, um homem de 
grande poder, chamado Jesus Cristo. Os povos chamam-no profeta da 
verdade; seus alunos, filho de Deus. Levanta os mortos, e cura 
enfermidades. E' um homem de estatura mediana (procerus, mediocris et 
spectabilis de statura); tem um aspecto venerável, e quem o olha, tem medo 
ou amor. Seu cabelo é da cor da amêndoa madura, reto às orelhas, mas 
abaixo das orelhas ondulados e cacheados, com um reflexo brilhante, 
caindo sobre seus ombros. É partido em dois no alto da cabeça, no uso dos 
nazarenos. Sua testa é lisa, rosto sem rugas, alongado. Seus nariz e boca 
sem falha. Barba abundante, da cor do cabelo, não longa, mas dividida no 
queixo. Seu aspecto é simples e digno, seus olhos refulgem. É terrível em 
suas reprimendas, doce e amigável em suas admoestações, gracioso sem 
perda da gravidade. E' conhecido por nunca sorrir, mas chora 
freqüentemente. Corpo bem proporcionado, mãos e braços bonitos. Sua 
conversação é sábia, infrequüente [fala pouco], e modesta. E' o mais bonito 
entre os filhos dos homens.''  

3. - ''[...] ULTIMAMENTE, apareceu na Judeia um homem de estranho 
poder, cujo verdadeiro nome é Jesus [Cristo], mas, a quem o povo chama 
''O Grande Profeta'' e seus discípulos, ''O Filho de Deus''. Diariamente 
contam-se dele grandes prodígios: ressuscita os mortos, cura todas as 
enfermidades e traz assombrada toda Jerusalém com sua extraordinária 
doutrina. É um homem alto e de majestosa aparência [...]; cabelo da cor do 
vinho, desce ondulado sobre os ombros; dividido ao meio, ao estilo 
nazareno. [...] Barba abundante, da mesma cor do cabelo; [...] as mãos, 
finas e compridas; olhos claros, [plácidos e brilhantes]. É grave, comedido 
e sóbrio em seus discursos. Repreendendo e condenando, é terrível; 
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instruindo e exortando, sua palavra é doce a acariciadora. Ninguém o viu 
rir, mas, muitos o viram chorar. Caminha com os pés descalços e a cabeça 
descoberta. Vendo-o à distância, há quem o despreze, porém, em sua 
presença não há quem não estremeça com profundo respeito. Quantos se 
acerquem dele, afirmam haver recebido enormes benefícios, mas há quem 
o acuse de ser um perigo para a tua majestade, porque afirma publicamente 
que os reis e escravos são iguais perante Deus'' (do ciclo de Pilatos, achado 
em Aquileia em 1580).  

RELEMBRAMOS ser composta de diversos 
fragmentos com origens diferentes.  

GAMALIEL: O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, [...] [muito 
parecido com sua mãe, que é de peregrina beleza, uma das belas mulheres 
da Palestina].  

S. JOÃO Damasceno: Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da 
verdade; e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e 
da terra e de todas coisas que nela se acham ou, que nela tenham estado; 
em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas deste Jesus: 
ressuscita os mortos, cura os enfermos... [editou, Paulo Dias].  

 


