A Noção de Alma no Pensamento Judaico-Cristão
ANO 1500 A.C.
Morte de Raquel (durante o parto), esposa do patriarca Jacó:
“E o resultado foi que, enquanto sua alma partia (porque estava morrendo), ela chamou-o pelo nome de
Ben-Oni, mas seu pai chamou-o de Benjamim.” – Gênesis 35:18.

ANO 900 A.C.
A ressurreição de um menino pelo profeta Elias:
“Então se estendeu sobre o menino três vezes, e clamou ao SENHOR, e disse: “Ó Senhor meu Deus, rogote que a alma deste menino torne a entrar nele”. E o SENHOR ouviu a voz de Elias; e a alma do menino
tornou a entrar nele, e reviveu.” – 1 Reis 17:21.

ANO 33 D.C.
Palavras de Jesus Cristo aos discípulos:
“E não fiqueis temerosos dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma.” – Mateus 10:28.

ANO 73 D.C.
Comentários sobre judeus do século I, do historiador Flávio Josefo:
“Eles crêem que almas têm poder de sobreviver à morte e que há recompensas e punições debaixo da terra
para os que levaram uma vida de virtude ou uma de vício: encarceramento eterno é o destino das almas
más, ao passo que as almas boas recebem passagem fácil para uma nova vida.” – Antiguidades Judaicas,
XVIII, 14 [i, 3].
“Eles sustentam que toda alma é imperecível, mas que só a alma dos bons passa para outro corpo, ao passo
que a alma dos iníquos sofre punição eterna.” – A Guerra Judaica, II, 162, 163 (viii, 14).
As datas acima são aproximadas.
OBS.: Algumas traduções da Bíblia omitem a palavra “alma” e, ao invés de verterem “a alma partiu”,
dizem simplesmente: “morreu”. No entanto, isto é apenas uma transliteração, uma liberdade dos
tradutores. Além disso, segundo a Bíblia, a alma de quem morre vai para um lugar chamado Seol ou
Hades. – Salmo 30:3, 49:15; Atos 2:27.
OBS.2: No texto bíblico, a palavra “alma” também aparece com o sentido de “pessoa” ou “ser vivo”.
Neste caso, até animais são chamados de “almas”. Aplicação semelhante também é vista na literatura
grega da época de Platão, sem prejuízo ao conceito da imortalidade da alma, difundida pelos gregos.
Portanto, em ambos os casos, é apenas uma aplicação especial do termo, que não contradiz os textos
citados acima.
Para mais informações acesse:
http://www.adelmomedeiros.com/oricoeomendigo.htm

