
Nº 001 - Ano 01 – Publicação Digital do Portal VivaJesusBr.com – Julho/2011 - Grátis

Santo Sudário, o manto que cobriu Jesus!
O manto passou a ser denominado Sudário de Turim quando foi guardado naquela 

cidade italiana. Essa relíquia que apresenta a imagem de um homem morto já foi estudada por 
diversas especialidades das ciências. O estudaram, analisaram e pesquisaram especialistas em 
criminologia, arqueologia, tecelagem, pintura e desenho, gravura, pirografia, historia, química, 
física, botânica, biologia, energia nuclear, entre uma outra gama de especialidades.

Esta peça de tecido de linho tem outra característica bastante interessante e 
inexplicável, as marcas do corpo foram feitas de dentro para fora e o corpo foi irradiado. O que 
significa isso? O corpo não foi descoberto e retirado de seu sepulcro, ele se desmaterializou-se. 
Segundo alguns especialistas transformou-se em luz (energia). Nenhuma tecnologia humana 
consegue transformar um corpo em luz e recompô-lo, como descreve a própria Bíblia, que após a 
ressurreição falou com Maria Madalena. A gravação da imagem do corpo no tecido de linho 
ocorreu pela emanação de grande quantidade de energia proveniente daquele corpo. Nas 
páginas internas deste e-livro mais novidades que confirmam a sua autenticidade.

Essa é a imagem do Santo Sudário inteiro. A imagem é tênue e negativa. Não há áreas de luz e sombra como acontece com qualquer 
desenho ou pintura, mas áreas de claro e escuro. Veja na página 1, em Claro e Escuro .

TecnologiaTecnologia
Até os nossos dias, em 

pleno século XXI, a tecnologia 
não conseguiu reproduzir a 
imagem do sudário. Nem mesmo 
artistas o fizeram. São tantas as 
tentativas, mas nenhuma teve 
êxito. Leia na pág. 1.

VP8VP8
Trata-se de um analisador de 

imagem que proporciona uma visão 
em três dimensões de uma imagem, 
mas quando a imagem do Sudário é 
colocado no aparelho há uma 
surpresa quanto ao relevo e volume. 
Veja na pág. 2.

Frase importante:Frase importante:
Beata Teresa de Calcutá: "Se você não puder 

alimentar cem pessoas, alimente pelo menos uma”.

Sto. Sudário: Publicação digital (e-livro) do 
Portal VivaJesusBr.com, de agosto/2011, 
detentor de todos os direitos autorais e das 
imagens.
Todo material foi pesquisado e produzido pelo 
responsável do Portal VJBr.

Claro e EscuroClaro e Escuro

As marcas que 
formam a imagem 
sobre o tecido são 
desprovidas de áreas 
de luz e sombra, 
apenas do claro e 
escuro. Pg. 1.

ComentárioComentário

Leia o nosso 
comentário a respeito do 
Santo Sudário. Falamos 
dos interesses obscuros, 
do teste do carbono 14 e 
das provas a favor do 
Sudário. Pg. 3.

O Tempo que o manto cobriu JesusO Tempo que o manto cobriu Jesus
Uma descoberta ressente 

autentica ainda mais a veracidade do 
Sudário. Trata-se do tempo que ele cobriu 
o corpo de Jesus, que varia entre um 
mínimo de 52 horas até no máximo 72 
horas. Condição relatada no Evangelho 
sobre a ressurreição.

Um baque para os descrentes, 
que ficaram calados. A prova é tão 
importante que criminalistas a confirmam e 
não colocam nenhum obstáculo ou porém.

Por sinal são esses 
especialistas tem nos proporcionado 
grandes descobertas e revelações.
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Claro e Escuro
Uma detalhe que chama a atenção de 

qualquer pesquisador é a ausência de áreas de luz 
e sombra. Essas áreas são características em 
pinturas, desenhos e fotografia, mas não na 
radiografia, a imagem se defina pela passagem de 
radiação por áreas do corpo mais ou menos 
densas, portanto interferindo na qualidade do ráio 
que atingirá a placa com o negativo.

Na radiografia a imagem tem áreas de 
claro e escuro e não de luz e sombra. O que 
significa isso? Não é muito simples, mas será 
tentado explicar da maneira mais fácil possível, 
mesmo porque a maioria de nossos visitantes e 
leitores não são especialistas.

A imagem do Sudário é formada por 
radiação, como ocorre numa chapa de raio x. A 
imagem na chapa se forma pela intensidade do 
raio x e a distância do emissor e o corpo. Quando 
os raios atravessam parte de um corpo 
encontrarão a pele, músculos e gorduras, depois 
os ossos. Esse último é mais denso que os 
anteriores, por essa razão, o raio tem dificuldade 
de atravessá-lo, provocando uma sensibilização 
menor na chapa negativa. Pelas partes compostas 
de músculos, gordura, a sensibilização da chapa 
será maior, pois os raios que a atingem são mais 
fortes. Foi dessa maneira que surgiu a imagem do 
Sudário. A radiação emanada pelo corpo de Jesus 
foi tão grande que marcou o tecido de linho, marca 
semelhante a uma fotografia negativa. Essa marca 
está negativa, como ocorre com a radiografia. As 
variações de tons ocorrem em razão da distância 
do corpo, o tecido e a intensidade de energia 
liberada, essa variação distância/intensidade 
produzem as áreas de claro e escuro e dão a 
forma tridimensional do corpo na imagem gravada 
no tecido de linho. Observe a figura abaixo.

Tecnologia
A tecnologia do século XXI não tem condições de 

reproduzir a imagem do manto. Muitos artistas e pesquisadores 
tentaram reproduzi-lo, mas não conseguiram. Um deles até 
chegou a anunciar que o fizera, mas quando divulgou seu 
trabalho o resultado era tão medíocre a ponto de nada se 
assemelhar com o original. O Sudário não é uma pintura, 
poderia ser uma pirogravura, mas esta deixaria marcas de 
queima das fibras e até algumas carbonizadas, na forma de 
carvão, como aconteceu nas áreas danificadas pelo incêndio do 
séc. XVI, ou seja tornando-se cinza.

Muitos dos cientistas afirmam que não há 
tecnologia para se reproduzir o Santo Sudário. Isso é fácil de 
entender, Deus quer que seus mistérios sejam revelados aos 
poucos e de acordo com a evolução espiritual e intelectual do 
ser humano, portanto o Sudário ainda deixará muita gente na 
dúvida até sua revelação final.

O Projeto de Pesquisa do Sudário de 
Turim II

Também conhecido pela sigla STRUP – em inglês 
Shroud of Turin Research Project – responsáveis pela retirada 
da amostra para o teste de carbono 14, formado por um grupo 
de cientistas renomados. Aqueles cientistas cometeram sérias 
falhas durante a retirada da amostra.

O grupo não verificou adequadamente se o locar da 
retirada da amostra não estava contaminado com outra fibra, foi 
retirada apenas uma amostra, quando deveria ter-se tirado pelo 
menos mais uma de outra área do tecido. Portanto houve 
apenas um teste feito por três laboratórios e não três testes. A 
área selecionada estava contaminada com fios de algodão, 
usados para recuperar aquela parte danificada, pela técnica 
conhecida como retecelagem francesa. O entrelaçamento 
produz uma trama diferente daquela encontrada em outras 
áreas de puro linho. O tecido do Sudário é bem semelhante aos 
que envolvem múmias egípcias

Foram esses grandes erros levaram outros 
cientistas a contestar os resultados do carbono 14. Eles 
afirmam que o teste não errou, mas sim a amostra é que foi a 
causadora do erro, pois estava contaminada.

Portanto houve grande erro na análise por 
microscópio das fibras coletadas antes do teste.

Plasma
Sobre o tecido existem manchas de 

plasma, uma substância que compõe o sangue e que é 
liberado quando já ocorreu a morte, principalmente por 
violência. É o caso do corpo do Sudário, que sem 
dúvida alguma, passou por várias formas de violência 
física, até mesmo após a morte. Essa descoberta por 
parte de especialistas em anatomia e criminalistas 
ganhou importância junto com a descoberta do tempo 
que o sudário cobriu o corpo. Mais uma prova de sua 
veracidade e autenticidade.

Kenneth Stevens
 
Cientista e engenheiro relator da STURP, afirma 

que se o Sudário fosse uma falsificação ou fraude, como as 
fibras de linho tem todas as características das fabricadas na 
época de Jesus, na Palestina? Como nenhum tecido que 
chegou aos nossos dias de linho, fabricados na Palestina, 
Egito e Síria, entre o século I a.C. e I d.C. não tinham fibras 
de algodão misturadas a ele? Muitas múmias encontradas no 
Egito tinham linho envolvendo o corpo, nunca misturadas a 
fibras de algodão e a trama são muito semelhantes.

Como explicar a presença de polens nas fibras 
do tecido originários de plantas encontradas apenas em Israel 
e na região em que Jesus foi crucificado? Segundo ele, essa 
questões levam a uma única conclusão, ele é verdadeiro.

Nem todos que participaram desse projeto estão 
de acordo com os resultados do teste de carbono 14, pois 
são muitas as falhas na aprovação e retirada das amostras. 
Também existem sérias falhas na escolha da área do tecido, 
pois era sabido que ele já havia sido recuperado pelas irmãs 
clarissas na tentativa de recuperá-lo.
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Analisador de Imagens VP8
Na edição anterior comentamos os 

resultados do analisador VP8 da face de Jesus no 
Sudário. Com o mesmo aparelho foi feita a imagem do 
corpo frontal em três dimensões. A nova imagem mostra 
o corpo do Sudário com boa qualidade e detalhes. 
Destaque para os pontos de perfuração dos cravos nos 
pulsos e nos pés.

A primeira imagem revelou com maior 
evidência as marcas de hematomas na face e até o nariz 
quebrado, bem como os danos nas áreas dos olhos.

O VP8 é um aparelho usado para realizar 
varredura em peças e componentes eletrônicos, mas 
também em imagens bidimensionais, não produz 
grandes resultados em desenhos e fotografias, ao 
contrário do Sudário.

O Sangue
O sangue no Sudário é verdadeiro, não foi 

implantado e nem pintado. Ele percorreu, ao escorrer, os 
relevos formados pelos músculos, poros e pelos. 
Conclusão baseada em analise de criminologistas e 
anatomistas.

O sangue originário de uma ferida 
normalmente ao se coagular fixa-se ao tecido ou curativo 
que o cobre. Esse age como uma cola entre o tecido e o 
corpo. Mas quando da ressurreição o sangue coagulado 
não danificou as fibras de tecido. Como isso foi possível? 
Apenas um corpo desmaterializado pode explicar a falta 
de danos nas fibras. Por ter-se irradiado e não 
descoberto e retirado daquele sepulcro, não houve 
danos. Trata-se de uma grande prova da  autenticidade 
do Sudário.

Perfuração no Tórax, lado direito
No Sudário é possível ver a marca da perfuração da lança no tórax de Jesus. No manto ela é vista à 

esquerda, pois a imagem está espelhada, porém quando a imagem é fotografada, no negativo aparecerá 
corretamente. Caso fosse uma falsificação da Idade Média, o artista teria que conhecer anatomia a nível dos 
cientistas do século XXI, fotografia (ninguém naquela época previu ou imaginava qualquer coisa sobre ela, nem 
mesmo a representação em perspectiva era conhecida.

Vários especialistas em criminologia concluíram que o ferimento corresponde fielmente ao tipo de ponta 
das lanças romanas do século I a.C. e I d.C. Essa conclusão se baseia em lanças da época encontradas em sítios 
arqueológicos e que resistiram ao tempo.

Ao rasgar o corpo de Jesus a lança perfurou o pulmão, quando Longuinho, o soldado Romano, molhado 
pela água que escorreu pelo ferimento, afirmou que era realmente o Filho de Deus. A partir daquele momento o 
soldado se converteu e foi martirizado. Posteriormente tornou-se Santo. O famoso são longuinho dos três pulinho.

O Tempo que o manto cobriu Jesus
O manto que cobriu Jesus não permaneceu mais do que 

setenta e duas horas sobre o corpo. Essa descoberta é recente e 
confirma que se o mesmo tivesse permanecido mais tempo sobre o 
corpo haveriam células da pele apodrecidas. A carne humana quando 
apodrece produz marcas sobre qualquer tecido.

No Sudário essas não existem, portanto ele não ficou 
sobre o corpo mais do que setenta e duas horas. Alguns cientistas 
afirmam que permaneceu no máximo cinquenta e quatro horas. Junto 
com o sangue não há células apodrecidas da pele e nem mesmo são 
encontrados pelos. 

As Pernas de Jesus 
não foram quebradas!

Para aumentar o sofrimento 
daqueles que eram crucificados e impedir 
que eles conseguissem se mexer 
prolongando a vida, os soldados romanos 
tinham por hábito quebrar as pernas, desta 
maneira a morte viria mais rápido.

Como Jesus morreu antes do 
esperado pelos romanos, confirmado pela 
lança do soldado romano Longuinho (Santo) 
não foi preciso fazê-lo. O Sudário mostra as 
pernas de Jesus intactas, com exceção dos 
furos do cravo nos pés.

O manto que cobriu Jesus é 
verdadeiro e um dos mistérios de Deus que 
nos é revelado aos poucos. O bom católico 
crê e o confirma.

Todos os sinais de que essa 
imagem provem do corpo de Jesus de 
Nazaré, nascido em Belém, Filho de José e 
Maria, estão no próprio Sudário. A cada 
momento um cientista, artista, estudioso, 
pesquisador, descobrem uma nova 
informação e todas apontam para 
autenticidade. Quem analisa o Sudário com 
ceticismo ou já tem uma opinião formada, 
não será imparcial na sua análise e 
conclusão final, mesmo sendo um religioso. 
As maiores descobertas vieram daqueles 
imparciais, mesmo quando religiosos.

É muito triste ver seres humanos 
contestá-lo sem alguma prova material e 
concreta.

Face intacta
Nessa imagem ao 

lado, de Bom Jesus de 
Pirapora, podemos 
observar o sangue e as 
feridas, porém a face 
está intacta, sem 
hematomas.

No Sudário é 
possível observar não 
apenas o sangue e 
feridas, mas áreas 
inchadas, o nariz 
quebrado, hematomas 
etc. São muitas as 
informações, que não 
estão retratadas na 
imagem ao lado. O que 
é visto no Sudário é um 
retrato da violência,

Na imagem do Bom Jesus 
a face está lisa, sem hematomas e 
áreas inchadas. É obvio que essa 
imagem é uma representação 
artística e permite várias formas de 
leitura e interpretação durante sua 
produção, diferente da imagem 
impressa no Sudário de Turim,
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A Radiação emanada pelo Corpo
Está comprovado, o tecido que cobriu o corpo de Jesus não foi retirado ou descoberto após o 

sepultamento. Os cientistas forenses e criminalistas analisaram a área do tecido marcada com sangue e concluíram 
que as fibras não foram danificadas pelo sangue ressecado, ou coagulado, portanto o corpo deixou aquele local de 
outra maneira. Essa maneira foi a forte radiação emanada por ele e que gravou a imagem do corpo no tecido. Como o 
corpo foi irradiado não houve danos às fibras do tecido de linha. Nessa área não houve remendo e nem está 
contaminado por outra fibra, como a de algodão.

A irradiação transportou o corpo para outro local, deu-se a ressurreição de Jesus. Essa mesma irradiação 
foi a causadora das variações tonais existentes no tecido. Onde o tecido tocava o corpo a marca é mais forte e onde 
se distanciava a marca é mais fraca.

Para entender é preciso observar o processo de uma radiografia. O raio atravessa a carne, gordura, 
músculo e o osso. Como o osso é mais denso o raio chega à chapa mais enfraquecido. Onde ele atravessa carne, 
músculos e gordura a marca é mais forte e escurece (sensibiliza ou queima) a chapa. Quando há uma quebradura, o 
local quebrado não impede a passagem dos raios e por essa razão é fácil identificar onde se encontra a trinca ou 
quebradura. O mesmo aconteceu com o Sudário, mas de dentro para fora, ou seja o contrário de uma radiografia.

O corpo irradiado foi reconstituído naquele mesmo instante, como está descrito na Bíblia, Novo 
Testamento, pois logo após chegar ao túmulo Maria Madalena falou com Jesus.

Comentário
Nessa edição publicamos novas 

informações, as mais recentes e atualizadas sobre 
o Sudário. Um tecido que é parte dos mistérios de 
Deus, e nos é revelado aos poucos, com forme a 
Sua vontade.

Não adianta nenhum ateu, mal 
intencionado ou simplesmente aquele ou aquela 
que tem interesses mesquinhos, como o de 
desacreditar a Igreja, afirmarem que o Sudário é 
falso. Como crente em Cristo Deus e na Sagrada 
Família nada me convencerá de sua falsidade. 
São muito maiores as provas de sua autenticidade, 
desde aquelas constantes na Sagrada Escritura, 
na Tradição da Igreja, no Magistério da Igreja, no 
relato de Santos e Santas, nas obras pictóricas e 
iconográficas anteriores ao século VI d.C.

Nenhuma outra relíquia tem essas 
características, nem mesmo aquelas que cobrem 
as múmias egípcias. É com certeza a relíquia mais 
estudada e pesquisada.

São muitos os opositores, mas 
também muitos os que tem os pés no chão e não 
aceitam resultados apressados que conduzam ao 
erro e a desinformação. O maior erro de todos os 
tempos foi o teste de carbono 14. Já comentado 
na edição passada e mesmo nesta.

Alguns cientistas também cometeram 
erros crassos quando usando um microscópio 
comum afirmam haver tinta no tecido, mas sem a 
datação desta. É o caso do oxido encontrado 
sobre as tramas do tecido. Qualquer artista, pintor 
sabe que a tinta infiltra e tinge o tecido da tela e 
não apenas o cobre.

Para rebater tal afirmação basta 
entender que o tecido passou por muitas 
contaminações durante todos os dois mil anos em 
que esteve guardado, desde bactérias até 
materiais pesados, metais etc. Nessa condições 
um bom cientista tomaria uma série de cuidados 
para impedir que erros ocorressem. Condição que 
não ocorreu com o Sudário.

Acreditar no Sudário é acreditar nos 
mistérios de Deus e não nos delírios humanos. 
Repetindo mais uma vez, nenhum ser humano 
conseguiu reproduzi-lo. Como explicar a moeda 
sobre os olhos de Jesus serem de Herodes?

A Figura No Sudário

Um bom pintor não tem como reproduzir a 
imagem do Sudário, uma das razões é a forma que estão 
as marcas. Elas são superficiais e não infiltram entre as 
tramas do tecido. Qualquer tinta, mesmo as mais 
pastosas provocam o espalhamento da tinta e do 
aglutinante. Em nenhuma pintura sobre tela de algodão, 
linho ou outro tecido, mesmo com fibras misturadas 
impedem que a tinta as invada, ou melhor, seja absorvida. 
Os tecidos sintéticos, que não existiam na época de 
Jesus, não absorvem a tinta, mas ela invade o 
espaçamento entre o entrelaçamento que forma o fio, 
portanto não há como impedir a absorção.

A figura no Sudário foi impressa por radiação, 
um exemplo prático é a encontrada em Hiroshima, no 
Japão, de um homem que atingido pela radiação da 
bomba atômica em uma escada de pedra, foi irradiado 
permanecendo sobre ela apenas uma sombra.

Quem estudou o Sudário?
Foram muitas as áreas que pesquisaram, 

analisaram e estudaram Sudário, são algumas delas ligadas 
às ciências, como: a química, biologia, botânica, física, física 
nuclear, genealogia, artes (pintores e especialistas na 
técnica pictórica; pirógrafos; gravuristas, desenhistas etc.), 
história, geografia, ,matemática, tecelagem, anatomista, 
criminalista, entre tantas outras. Cientistas do mundo todo já 
pesquisaram o Sudário e em nenhum momento 
conseguiram explicá-lo ou obter uma prova conclusiva que é 
uma falsificação. Foram lançadas muitas teorias e 
hipóteses, muitas absurdas, outras questionáveis, no 
entanto, a maioria aponta para a veracidade.

Artistas estudando a imagens de Cristo, 
produzidas a partir do século III e IV d.C. identificaram mais 
de cento e cinquenta semelhanças com a do Sudário. É 
certo que algum artista o viu e a partir dele criou um rosto 
semelhante. No entanto, alguns pesquisadores e curiosos 
ainda afirmam que o Sudário é originário da Idade Média e 
ainda do Renascimento. Uma mulher afirma que é o rosto 
de Leonardo da Vinci. Fato impossível, pois o tecido é 
originário da Palestina, sua trama não era mais utilizada na 
época do artista e não se trata de uma pintura ou 
pirogravura. Mesmo a pirografia afetaria as tramas internas 
do tecido. O que não acontece com o Sudário!
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