
T O M A D O U T R I N A R I A 
Ressurreição 

Para mim, Mateus 27:51 
e 53 é melo contraditório: 
fala da ressurreição de san
tos em duas fases. -F. L. P. 

Somente Mateus telata 
esse fato relacionado com 
a crucifixão e a ressurrei

ção de Jesus. O verso 53 de 
Mateus 27 diz: "E, saindo dos 
sepulcros, depois da ressur
reição dEle, enttaram na c i 

mas, sendo alguns mais no
bres do que outros, em seu as
pecto." - Primeiros Escritos, 
pág. 184-

O fato de o terremoto ter 
fendido pedras e aberto supul-
turas no momento da morte 
de Jesus, não quer dizer que al
guns santos ressuscitatam an
tes de Ele ressuscitar. Eles saí
ram da sepultura, como primí
cias de Seu poder, tão logo Ele 
saiu da tumba. Notemos, ago
ra, a diferença entre os que Je-

dade santa, e apareceram a 
muitos." 

O texto é claro: os santos 
ressuscitados nessa ocasião 
não saíram da sepultura antes 
de Jesus ressuscitar. Diz o Espí
rito de Profecia: 

"Quando Cristo ressurgiu, 
trouxe do sepulcro uma mul
tidão de cativos. O terremoto, 
pot ocasião de Sua morte, 
abrira-lhes o sepulcro e, ao 
ressuscitar Ele, ressurgiram 
juntamente. Eram os que ha
viam colaborado com Deus, e 
que à custa da própria vida t i 
nham dado testemunho da 
verdade. Agota deviam ser 
testemunhas dAquele que os 
ressuscitara dos mortos." - O 
Desejado de Todas as Nações, 

2 pág. 786. "Eram escolhidos e 
= santos de todos os tempos, 
S desde a criação até os dias de 
S Cristo... . Aqueles ressuscita-
<£ dos diferiam na estatura e for-
tíí setembro97 

sus ressuscitou durante Seu 
ministério e os santos que saí
ram da sepultura no momento 
de Sua vitória sobre a morte. 
Diz Eilen White: 

"Dutante Seu ministério, 
Jesus ressuscitara mortos. Fize
ra reviver o filho da viúva de 
Naim, a filha do principal, e 
Lázaro. Estes não fotam reves
tidos de imottalidade. Ressur
gidos, estavam ainda sujeitos à 
morte. Aqueles, porém, que 
ressurgiram por ocasião da res
surreição de Cristo, saíram 
para a vida eterna. Ascende
ram com Ele, como troféus de 
Sua vitória sobre a morte e o 
sepulcro. Estes, disse Ctisto, 
não mais são cativos de Sata
nás. Eu os redimi. Trouxe-os 
da sepultura como as primí
cias de Meu poder, para esta
rem comigo onde Eu estivei, 
para nunca mais veiem a moi-
te nem expeiimentaiem a 

dor." - O Desejado de Todas as 
Nações, pág. 786. 

A ressurreição de uma mul
tidão de santos foi uma de
monstração do poder de Jesus 
sobre a morte. A o longo do 
tempo, tantos os que foram 
ressuscitados como os trasla
dados sem ver a morte, tive
ram esse privilégio na virtude 
da vitória que Cristo teria so
bre os grilhões da morte. 

Extraterrestres 
Fala-se multo em seres 

extraterrestres. Eles exis
tem mesmo? - V. L. S. 

Existem. E muitos. Os anjos, 
poi exemplo, que são miría
des de miríades, menciona

dos na Bíblia como "espíritos 
ministradores, enviados para 
servir a favor daqueles que hão 
de herdar a salvação" (Fíeb. 
1:14). São seres santos e pode
rosos. Servem a Deus, cum
prindo missões especiais. Há 
também setes que habitam ou
tros mundos, os quais não caí
ram em pecado. Eilen White 
afiima: "O Senhoi me propor-
cionou uma vista de outros 
mundos. Foiam-me dadas asas, 
e um anjo me acompanhou da 
cidade a um lugai fulguiante e 
glorioso. A relva era de um 
verde vivo, e os pássaros gor
jeavam ali cânticos suaves. Os 
habitantes do lugar eram de 
todas as estaturas; nobres, ma
jestosos e formosos. Ostenta
vam a expressa imagem de Je
sus, e seu semblante irradiava 
santa alegria, que era uma ex
pressão da liberdade e felicida
de do lugar. Perguntei a um 
deles poi que eram muito mais 
formosos que os da Terra. A 
resposta foi: 'Vivemos em es
trita obediência aos manda
mentos de Deus, e não caímos 
em desobediência, como os 
habitantes da Tetra." - Primei
ros Escritos, págs. 39 e 40. 

Os anjos caídos, que foram 
lançados com Satanás para o 
abismo, são espíritos maus cir

cunscritos à Terra. Aqui eles 
realizam uma obra de destrui
ção sob as ordens do arquiini-
migo de Deus. Uma de suas 
tatefas é enganar os habitan
tes deste mundo. 

Levando em conta o que a 
revelação nos diz, os habitan
tes de outros planetas não têm 
acesso a este mundo pecami
noso. Apenas os anjos e a D i 
vindade entram em contato 
com a humanidade, usando 
meios diversos. Mas não pode
mos admitit, sob hipótese al
guma, que esses seres celestiais 
usem artefatos ou veículos es
tranhos como os chamados 
"discos voadores". Ora, se os 
anjos bons não usam objetos 
estranhos e os habitantes de 
outros mundos não têm acesso 
à atmosfera pecaminosa de 
nosso planeta, então só resta
ria uma hipótese: os anjos 
maus. Na vetdade, nem esses 
espíritos precisam de artefatos 
para tealizar sua estranha 
obra, a não ser que o diabo 
queira, com isso, confundir a 
mente dos incautos e causar 
descrédito à verdade. Sabe
mos que ele faz uso de artima
nhas engenhosas. Ora, se ele 
já pôs na cabeça de milhões e 
milhões de seres humanos a 
idéia de que o homem é imor
tal, por que não usaria ttuques 
para "justificar" suas falsas 
premissas? "Porque surgirão 
falsos cristos e falsos profetas, 
e farão tão grandes sinais e 
prodígios que, se possível fora, 
enganariam até os escolhidos" 
(Mat. 24:24). 

Esse mat de ficções relacio
nadas com seres extraterrestres 
é, em si, obra do inimigo. Mas 
ele pode ir muito além. jfc 
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