Personalidade sem corporalidade
Vincent Cheung

A Bíblia diz que após suas mortes e sem corpos, Samuel apareceu a Saul e
Moisés apareceu a Cristo. Questiona-se se essas aparições servem como
exemplos apropriados da doutrina bíblica de que a identidade pessoal está
associada com a alma, e não com o corpo.
Quando Saul foi até a feiticeira para invocar Samuel, é dito que ela tinha um
“espírito familiar”.1 Assim, alguns assumem que ela não tinha de fato a
capacidade de invocar os mortos, mas que quando ela parecia falar com os
mortos, estava na verdade se comunicando com esse espírito familiar. A
questão é se foi realmente Samuel quem apareceu. Então, alguns pensam que
a Bíblia nunca diz que Moisés morreu, e assim estão incertos se sua alma
estava separada do seu corpo, ou se ele foi arrebatado como Enoque e Elias.
De acordo com 1 Samuel 28, foi realmente Samuel quem apareceu. Não há
razão para pensar diferente. O fato da feiticeira ter um espírito familiar é
irrelevante visto que a Bíblia diz explicitamente que foi Samuel quem apareceu.
Ela não precisava ter a capacidade de invocar Samuel — Deus usou a ocasião
para mandar Samuel entregar a mensagem.
Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz; e a mulher disse a Saul: Por que
me enganaste? Pois tu mesmo és Saul.
Respondeu-lhe o rei: Não temas; que vês? Então, a mulher respondeu a Saul:
Vejo um deus que sobe da terra.
Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e
está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o
rosto em terra e se prostrou.
Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então, disse
Saul: Mui angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus
se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem
por sonhos; por isso, te chamei para que me reveles o que devo fazer.

Na KJV, ESV e outras versões em inglês, lemos “Seek me a woman that hath a familiar spirit” (1 Samuel 28. 7).
Em português, a maioria das versões dizem “médium” ou “feiticeira”. A NVI traz “procurem uma mulher que
invoca espíritos” e a Almeida 21 “procure uma mulher que consulte os mortos”. [N. do T.]
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Então, disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o SENHOR
te desamparou e se fez teu inimigo?
Porque o SENHOR fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera;
tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi.
Como tu não deste ouvidos à voz do SENHOR e não executaste o que ele, no
furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso, o SENHOR te fez, hoje, isto.
O SENHOR entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e, amanhã,
tu e teus filhos estareis comigo; e o acampamento de Israel o SENHOR entregará
nas mãos dos filisteus.
De súbito, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa
das palavras de Samuel; e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão
todo aquele dia e toda aquela noite. (vv. 12-20)

Quanto a Moisés, a Bíblia declara que ele morreu, e que Miguel disputou com
Satanás acerca do seu corpo.
Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, que este falou a Josué,
filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto; dispõete, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos
de Israel. (Josué 1.1-2)
Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a
respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra
ele; pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda! (Judas 9)
Samuel e Moisés continuaram a existir, viver, pensar e falar como Samuel e Moisés,
mas eles estavam desincorporados. Eles permanecem o que eram sem seus corpos.
Portanto, a identidade de uma pessoa está associada com a alma, e não com o corpo.
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