
THE TEACHING PREVAILS OVER APPEARANCES 
 

WHAT IS THE REAL FACE OF JESUS? 
 

Much has been commented lately about what would have been the 
real face of Jesus. This is due to the recent findings of scientists 
who taking as basis a skull dating back to 2,000 years ago 
reconstituted the face of an average Jewish man of the time of 
Jesus. These scientists are saying that they are not trying to imply 
that Jesus himself, had that face, but rather, that such a face would 
have represented what a male, most probably, would have looked 
like at that time. 
 
Jesus said: “I am not come to destroy the Law but to fulfill it.” This, 
of course, also applies to the Law of genetics. 
 
To us, Spiritists, these new findings should be of a minor 
importance. We, more than anyone else who pertains to a different 

belief, know that our carnal body is just the temporary envelope of our Spirit. Because of this 
concept, it should matter little to us what our present appearance is, compared to our real self, 
i.e.: our Spirit. 
 
Why then should we feel even slight outrage with the recent scientific findings concerning the 
countenance of Jesus? Does it really matter if His face is not pleasing to our actual aesthetic 
sense? 
 
We know that Jesus is a resplendent spirit, who loves us unconditionally, to the point of having 
come to Earth, 2,000 years ago, and lived in a primitive environment with limited conditions. 
 
His magnetism, His voice, His sweetness affected the multitudes, who were totally overtaken by 
the beauty of His words. To them, we can be sure that Jesus was considered to be very special. 
 
So, once more we should not lose focus of the special purpose of the mission of Jesus. He came 
to Earth to save us from our own inferiority, to show us the way of ascending to the Father. Jesus 
is the living example of what we, one day, can also achieve. 
 
He came to Earth to give us a beauteous message, and to us, He will always be beautiful for what 
He did, and for what He still represents today. 
 
Thus, we come to our initial question. 
What is the real face of Jesus? 
Our humble conclusion is that the real face of Jesus is that of Love and Light. 
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QUAL É O VERDADEIRO ROSTO DE JESUS? 

 
Muito se tem falado ultimamente sobre qual teria sido o verdadeiro 
rosto de Jesus. Esses comentários são o resultado de recentes 
pesquisas de cientistas, que trabalhando com um crânio datado de 
2.000 anos atrás, reconstituiram o rosto de um típico judeu da época 
de Jesus. Obviamente, esses cientistas não estão afirmando que o 
rosto de Jesus tenha sido o que foi recentemente divulgado pela 
mídia, mas sim, que este rosto é a mais próxima representação do 
que um homem daquela época e região aparentaria. 
 
Jesus disse: “Eu não vim para destruir a Lei, mas sim para cumprí-
la.” Essa afirmação, sem dúvida alguma, também pode ser aplicada 
à Lei da Genética. 
 

Para nós, Espíritas, essas novas descobertas deveriam ser tratadas com pouca importância. Nós, 
mais do que qualquer outro que pertença a uma outra religião, sabemos que o nosso corpo físico 
é apenas um revestimento temporário de nosso espírito, e por isso mesmo não deveríamos nos 
preocupar excessivamente com a nossa atual aparência física e sim com a aparência do nosso 
verdadeiro eu, isto é, nosso espírito. 
 
Porque razão, então, deveríamos nós espíritas nos sentirmos até ligeiramente ofendidos com a 
recente divulgação científica em relação ao rosto de Jesus? Seria assim tão importante se o rosto 
de Jesus não agradasse aos nossos sentidos estéticos atuais? 
 
Sabemos que Jesus é um espírito resplandescente em sua pureza, e que nos ama 
incondicionalmente, a ponto de ter vindo habitar a Terra há 2.000 anos atrás, vivendo em 
condições limitadas e primitivas. 
 
Seu magnetismo, Sua voz, Sua doçura, arrastavam multidões, que eram totalmente envolvidas 
pela beleza de suas palavras. Para elas, tenhamos a certeza, Jesus era considerado um ser muito 
especial. 
 
Assim, uma vez mais, nós não deveríamos perder o foco especial do objetivo da missão de Jesus. 
Ele veio até nós para nos salvar de nossa própria inferioridade, para nos mostrar o caminho de 
ascensão ao Pai. Jesus é o exemplo vivo do que nós também, um dia, poderemos ser. 
 
O Mestre veio à Terra para nos trazer uma preciosa mensagem, e para nós, Ele sempre será belo 
pelo que fez e pelo que ainda hoje representa. 
  
Assim, voltemos a nossa pergunta inicial: 
Qual é o verdadeiro rosto de Jesus? 
Nossa humilde conclusão, é que o verdadeiro rosto de Jesus é Amor e Luz.. 
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