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Lista de Debates Jesus Histórico

Quem foi Jesus? O que realmente disse? Que atos realizou? O que pretendia? Existe um Jesus Histórico? A Lista tem
como objetivo debater o Jesus Histórico, aquele Jesus, homem ou mito, que podemos resgatar, retomar ou reconstruir,
utilizando os instrumentos da moderna pesquisa histórica. Como documentos recentes, tais como os manuscritos
encontrados em cavernas às margens do Mar Morto ou próximo à vila de Nag Hammadi, no alto Nilo, reformularam nosso
entendimento deste personagem? Este Jesus Histórico será construído sem apelo à fé religiosa e será, com certeza,um
produto científico que poderá ou não coincidir com o Jesus de Nazaré apresentado nos evangelhos.

A Lista está aberta a todos que se interessem pelo tema, não é moderada, mas o registro inicial depende de aprovação
da coordenação (preferimos nos autodenominar desta forma) quando então após o preenchimento de um formulário o
candidato tem sua admissão aprovada para postar na Lista. Este questionário visa apenas obter dados do candidato e
informações sobre seu interesse e experiência no tema. Isto não impõe qualquer restrição ao ingresso, pois qualquer
pessoa, mesmo alguém leigo no assunto, pode obter o direito de participação na Lista. Desta maneira, a Lista não é mais
indexada pelos mecanismos de busca e o ingresso dos participantes passou a ser efetivado por convite e não mais por
uma pesquisa no Google.

Dentro dos objetivos traçados, que visam torná-la uma referência em língua portuguesa sobre o Jesus Histórico, as
conclusões serão futuramente publicadas e serão promovidos seminários nacionais e internacionais sobre o tema.

Se você se interessa por este tema, acesse Agora mesmo a Lista , e solicite seu ingresso. Os artigos FAQ do
Problema Sinótico , 2.000 Anos do Mito Cristão , Existe um Jesus Histórico? , A Igreja Primitiva e o link da Tese de Marcelo
Carreiro - Contemporalizando Cristo, no qual você poderá ler algumas referências, são subsídios, embora não
essenciais, para essa discussão.
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