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A FACE 
E O CORPO 
À esquerda, o 
rosto gravado no 
Santo Sudário e, 
acima, a tela O 
Corpo de Cristo 
Mono na Tumba 
do século XVI, de 
Hans Holbein, 
exposta no Museu 
de Arte de Basel, 

capela real da Catedral de Turim, na Itália, guarda no cofre um manto de linho de 
quase 4,5 metros de altura e 1,5 metro de largura. Ele está ali há 434 anos. Nele está 
gravada a imagem espectral de um homem nu. A face tem os olhos cerrados e a boca 
fechada. No corpo, há marcas de açoites e crucificação. Para os crentes, o manto de 
Turim é a mais valiosa e legítima relíquia da cristandade, a peça principal dos lençóis 
de linho que. no relato do evangelista São João, serviram de mortalha para o corpo 
de Jesus Cristo no sepulcro. o Santo Sudário. Ninguém discute o valor do sudário de 
Turim como símbolo de fé, mas sua legitimidade foi posta em dúvida muitas vezes 
no passado e, mais recentemente, alguns estudos de laboratório pareceram fornecer 
evidências finais de que o lençol não passava de uma fabricação feita para enganar os 

crentes ainda na Idade Média. Caso encerrado? Não. Thomas de Wesselow, um historiador de 
arte inglês agnóstico e obcecado, reuniu no livro O Sinal, que chega às livrarias brasileiras na 
próxima semana pela Cia. das Letras, o resultado do mais completo e minucioso trabalho de aná-
lise sobre o Santo Sudário. Sua conclusão é extraordinária. Se não é possível provar que o manto 
de Turim é a mortalha do corpo de Cristo, também não existem provas conclusivas de que não 
seja. Isso significa que, de fraude certificada em laboratório, o Santo Sudário acaba de ser recon-
duzido à condição beatífica de mistério não desvendado, de relíquia sacramentada pela fé que não 
pode ser desacreditada pela ciência. 

Thomas de Wesselow esmiuçou como ninguém antes as análises feitas nas fibras do tecido e 
nas imagens ali gravadas. Para surpresa de quem dava o sudário de Turim como página virada da 
cristologia científica, o inglês apresenta irrefutáveis ponderações de que, com base nos resultados 
das mais de 3000 pesquisas, medições, comparações e datações laboratoriais feitas até hoje, a 
relíquia não pode ser dissociada da cena bíblica narrada por São João Evangelista. Na condição 
de mistério, aquele lençol foi no decorrer dos milênios a fagulha que ajudou a incendiar a propa-
gação da fé cristã. O culto ao Santo Sudário ajudou o cristianismo a superar sua condição de seita 
minoritária confinada aos rincões do Império Romano para se transformar na maior religião do 
planeta. Diz Wesselow: "Já para os apóstolos o sudário foi tomado como a prova da Ressurreição 
de Cristo, e disso deriva sua extraordinária força de convencimento". A ut
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| s argumentos reunidos 
por Wesselow põem para 
escanteio todos os des-
mentidos científicos do 
passado — até que, no 
futuro, surjam métodos 
ainda mais precisos e 
que sejam capazes de 

desacreditá-lo. A palavra final, por 
ora, é dele. "Os céticos têm tido uma 
postura preconceituosa em relação à 
relíquia mais valiosa do mundo", disse 
Wesselow a VEJA. Em 1988. o desin-
teresse se abateu sobre a comunidade 
científica. Com o aval do papa João 
Paulo II. especialistas das universida-
des de Oxford, na Inglaterra, de Zuri-
que, na Suíça, e do Arizona, nos Esta-
dos Unidos, tiveram acesso a retalhos 
do pano. Ao submeter o tecido ao teste 
do carbono 14, usado na aqueologia 
para datar fósseis, chegaram à conclu-
são de que o sudário foca criado entre 
1260 e 1390, sendo, portanto, da Idade 
Média. Para a ciência, foi devastador. 
Afinal, uma década antes, quarenta 
pesquisadores americanos pertencen-
tes ao Projeto de Pesquisa do Sudário 
de Turim (ou Sturp, na sigla em in-
glês). o maior grupo de especialistas 
que já teve acesso ao manto, haviam 
descoberto evidências científicas apa-
rentemente irrefutáveis indicando a 
autenticidade do pano. Entre elas. a de 
que as manchas vermelhas eram de 
sangue humano. O teste de carbono 14 
confinou o lençol ao universo da teo-
logia. Wesselow o tirou desse canto 
adormecido com um magistral traba-
lho de recuperação histórica, ao ilumi-
nar as teses que apontam para a vera-
cidade da relíquia. 

A principal delas: em 2000, um novo 
estudo pôs em xeque a precisão do car-
bono 14. Durante o Congresso Mundial 
sobre o Sudário, realizado na cidade ita-
liana de Orvieto. o casal de americanos 
Joe Marino, teólogo, e Sue Benford 
apresentou uma posição demolidora: os 
pedaços de tecido analisados no teste do 
carbono 14 não eram originais. Com ba-
se em fotos das amostras do carbono 14, 
eles concluíram que o pano, na verdade, 
fora remendado com um recurso chama-
do de "costura invisível", método de ori-
gem francesa em que a restauração dos 
fios é praticamente imperceptível. A 
constatação, conhecida como a "Hipóte-
se Marino-Benford", é atualmente a mais 
aceita. Associada a ela. tem-se a certeza 
química de que a oxidação dos fios ocor-
re sobretudo nos pontos do tecido que 
tocaram no corpo. A Igreja, mesmo ante 
essas evidências que reabriram o misté-
rio do linho, sempre se manteve calada. 
"Jamais fomos procurados por uma só 
autoridade eclesiástica nesses anos to-
dos, nem do Vaticano nem de Turim", 
disse a VEJA o teólogo Marino. 

E se o Santo Sudário for mesmo o 
lençol que cobriu o corpo de Jesus? É a 
senha para que o manto sagrado conti-
nue exercendo sua força de aglutinação 
em torno da ideia de um Cristo históri-
co, o filho de Deus que se fez homem e 
habitou entre nós, algo de crucial im-
portância para o cristianismo — e tam-
bém seu ponto fraco, pois, afora os re-
latos de Flávio Josefo, historiador judeu 
do século I, ninguém dá notícia da exis-
tência do carpinteiro de Nazaré que 
morreria na cruz. Desse modo, qual-
quer relíquia que não seja uma fraude 
certificada é de grande valia. No entan-
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Religião 

to. a Igreja sempre foi reticente ao man-
to de Turim — e muito provavelmente 
nunca se manifestará de outra forma. 
Raras vezes a Santa Sé declara oficial-
mente sua postura em relação a objetos, 
aparições e milagres venerados pelos 
fiéis e passíveis de comprovação cientí-
fica. Tome-se como exemplo o caso de 
Nossa Senhora de Fátima, a Virgem 
que teria aparecido a três crianças no 
início do século XX. em Portugal. A 
Santa Sé não decretou o reconhecimen-
to das aparições da Virgem. 

ão é diferente em relação 
ao Santo Sudário. o Va-
ticano não alardeia os 
achados científicos pró-
sudário. Prefere tratá-lo 
como lembrança divina, 
não mais que isso, mes-
mo que ele possa condu-
zir a um personagem 
histórico, de carne e os-

so, açoitado e morto na cruz. Os papas 
João Paulo II e Bento XVI já aparece-
ram em ato de veneração ao manto, uma 
prática religiosa na qual se reverencia 
uma imagem pelo fato de ela lembrar 
Deus. "Para a Igreja, o sudário ser ver-
dadeiro ou falso é um problema da ciên-
cia. não de fé", diz o padre Juarez de 
Castro, da Arquidiocese de São Paulo. 
Há coerência nesse raciocínio. Imagi-
nemos o impacto desastroso para o cris-
tianismo de ter seu principal dogma 
atrelado a uma comprovação ou invali-
dação científica. Dogma, como a pró-
pria origem grega da palavra define, é 
"decisão". Dogma não se discute. Em 
seu discurso de 1998, diante do manto 
exposto na Catedral de Turim. João 
Paulo II elaborou um dos textos mais 

comoventes sobre o linho sagrado: "O 
sudário é provocação à inteligência (...) 
A Igreja não tem competência específi-
ca para se pronunciar sobre essas ques-
tões. Ela confia aos cientistas a tarefa de 
continuar a indagar para chegar a en-
contrar respostas adequadas (...) O que 
sobretudo conta para o crente é o fato de 
o sudário ser espelho do Evangelho". 

Mais que espelho. Wesselow associa 
o sudário ao crescimento do cristianismo 
em seus primórdios. outro ponto nevrál-
gico de seu livro. Segundo ele, o lençol é 
a verdadeira razão pela qual o cristianis-
mo deixou de ser o movimento de um 
pequeno grupo para crescer exponencial-
mente, hoje com 2,3 bilhões de seguido-
res. O sudário teria sido entendido, lá no 
início, pelos apóstolos, como o indício 
da ressurreição de Cristo, daí sua força 
deflagradora de paixões. A crença na res-
surreição de Jesus Cristo é o sustentáculo 
da fé cristã. Eis o significado do domin-
go de Páscoa. "Se Cristo não ressuscitou, 
nossa pregação e nossa fé são em vão", 
escreveu o apóstolo Paulo, o grande dis-
seminador da palavra de Cristo, em suas 
canas aos corintios na Bíblia. Para Wes-
selow, a surpresa dos discípulos e de Ma-
ria Madalena ao entrar no sepulcro fora. 
na verdade, unicamente com os lençóis 
jogados ao chão. em especial com o pano 
que trazia a imagem do corpo de Jesus. O 
assombro com a visão do manto fora ta-
manho que o fato de o corpo de Jesus 
estar ou não no túmulo é um mero deta-
lhe. O autor ainda afirma que foi o sudá-
rio. e não Jesus Cristo ressuscitado, que 
apareceu para seus seguidores nas passa-
gens bíblicas da ressurreição. Uma das 
cenas mais famosas é o encontro entre 
Jesus e o apóstolo São Tomé. Os outros 
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espanto aos que dele se aproximaram. 
Na Idade Antiga e na Idade Média em 
especial, foi inegável o papel do sudário 
na arregimentação de fiéis. "Até o sécu-
lo XVI. a tradição religiosa era passada 
sobretudo oral e iconograficamente", 
diz o teólogo José Lino Currás Nieto. 
"As cópias do Evangelho eram manus-
critas e poucos tinham acesso ao livro." 
A cada vez que era exposto, o manto 
atraía multidões. Até hoje. as raríssimas 
exposições do sudário em Turim (a mais 
recente foi em 2010) reúnem, em média. 
3 milhões de visitantes, em um mês. A 

inquietude provocada pelo sudário é 
ainda mais desconcenante pela enorme 
semelhança com as descrições bíblicas. 
As marcas de tortura, dos açoites e do 
sofrimento estão todas em detalhes no 
linho de Turim. "Ver o sudário pessoal-
mente é uma experiência avassaladora e 
hipnótica", diz Paulino Brancato Júnior, 
presidente da Associação Brasileira de 
Estudos do Santo Sudário. que viu o pa-
no de peno por quatro vezes. 

O trabalho de Wesselow. apontando 
para a veracidade do sudário. representa 
sua ressurreição e um fascinante aceno 

ao Jesus histórico, avidamente procura-
do ao longo dos séculos, por quem nele 
crê ou não. "Se o sudário se revelar al-
gum dia definitivamente verdadeiro, pa-
ra os crentes não deverá fazer tanta dife-
rença", admitiu a VEJA Gian Maria 
Zaccone. diretor científico do Museu do 
Sudário. de Turim. "Entre os não católi-
cos, poderá resultar em novas conver-
sões." Basta lembrar que muitos dos 
cientistas agnósticos que se debruçaram 
no tecido, e tendo descoberto sinais de 
comprovação do sudário. acabaram por 
se converter ao cristianismo. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 14, p. 126-136, 4 abr. 2012. 




