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Por que o Santo Sudário é verdadeiro? Você sabe?
São muitas as controvérsias, as dúvidas e as inverdades, sobre o
manto que cobriu Jesus Cristo. Isso ocorre porque as coisas de Deus não
nos são reveladas de uma vez, mas conforme a vontade do Pai e a própria evolução do ser humano. Deus ainda não nos revelou uma grande
quantidade de Mistérios, o Santo Sudário é um deles.
Em vários testes que o Santo Sudário passou nenhum comprovou
que era falso, ocorreu sim uma grande quantidade de erros, alguns até
infantis e que foram demostrados logo em seguida não serem verdadeiros. O teste do carbono 14 não foi colocado em dúvida, por essa razão
não será aprofundada a discussão sobre ele, mas sim a amostra que foi
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para teste é que estava "contaminada", em suas tramas haviam fibras fabricadas provavelmente
no final da Idade Média e início do Renascimento, interlaçadas com as fibras originais. Essa
amostra foi recolhida de uma região onde ouve uma espécie de restauro. O problema é que a
fibra usada para o restauro não era produzida na época de Jesus, nem por egípcios, gregos, romanos, palestinos ou israelenses.
É interessante como os Mistérios de Deus são revelados e como ocorrem, o Sudário é um
deles, a "pesca" da Imagem Milagrosa da Santa Maria, denominada Aparecida, enegrecida pelo
barro do fundo do Rio Paraíba do
Sul, coincidindo com uma época
de extrema violência contra o ser
humano, mais especificamente
contra o negro e também contra
o índio, o incêndio da Igreja Santo Antônio, em Tambaú - SP, em
1917, onde a imagem de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida
e seu manto nem chamuscados
estavam. O Sudário passou por
dois incêndios e não foi destruído, um tecido com mais de 2000
anos. Quem tem dúvida é porque ainda não entendeu os mistérios de Deus e sua relação com
o ser humano.
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1. O Corpo de Jesus Cristo foi
enrolado em um tecido de linho fabricado no Egito. Isso é verídico.
2. Não há marca de pincelada ou
a identificação de tinta. Verdade.
3. O sangue encontrado no manto é do tipo "A". Verdade.
4. Todas as marcas no corpo
gravado no tecido coincidem com as
da chibata usada na época pelos feitores romanos (soldados). Verdade.
5. Foram encontrado polens de
plantas existentes apenas na palestina
e estes eram todos antigos. Verdade.
6. Foram encontradas marcas de
plantas e flores gravadas no tecido,
essas só existentes na palestina, algumas extintas a mais de 1000 anos. Verdade.
7. As marcas no tecido são superficiais, não existem
marcas profundas nas fibras, como aconteceria se fosse tinta.
Verdade.
8. Essas marcas foram geradas por forte radiação saída
do corpo de Jesus Cristo. Verdade, mas alguns cientistas contestam.
9. O tecido é descrito na Bíblia. Verdade.
10. As feridas produzidas pelos pregos são iguais as
descritas na Bíblia, com um porém importante. O cravo não
está nas mãos, mas no pulso. Portanto, num local que garantiria que o corpo não se despregasse por ter a pela rasgada.
Verdade.
11. Sobre os olhos gravados no tecido existem a marca
de uma moeda em cada olho. A moeda já foi estudada e era
da época de Jesus Cristo. Verdade.
12. Como explicar que um tecido de mais de dois mil
anos ainda não apodreceu. Não dá. O mesmo não se explica
do tecido com a imagem de Nossa Senhora do Guadalupe, no
México, este um tecido mais frágil do que o Manto Sagrado.
13. Ninguém naquela época tinha conhecimento para
produzir tal falsificação. Vale lembrar que nenhum cientista
que tentou reproduzi-lo não teve êxito. Nem mesmo próximo
conseguiu chegar. Verdade.
14. A imagem é muito tênue no tecido. Verdade.
15. Só em um negativo que ela se revela com maior clareza. Verdade.
16. Não existe nenhum outro manto com as mesmas
características. As marcas deixadas por corpos de japoneses
após a explosão da bomba atômica se assemelham a som-
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bras. Verdade.
17. Médicos forenses confirmam a veracidade do tecido e da imagem. Verdade.
18. O VP-8 identificou relevo na imagem
do Sudário, o mesmo não aconteceu com uma
fotografia e uma pintura. Verdade.
19. As marcas das chagas e sangue nos
pés são idênticas na parte da frente do corpo e
nas costas. Verdade.
20. Os lábios, olhos e feridas ocasionadas
no rosto de Jesus são descritas na Bíblia e estão
no Sudário. Verdade.
21. O ferimento provocado pela lança na
altura do pulmão também está na Bíblia. No local foi encontrado marca de água, como é descrito nela. Segundo especialistas acumula-se
água no pulmão de pessoas mortas crucificadas.
Verdade.
22. Os dois dedos polegares estão deformados, segundo peritos, ocasionados pelos cravos. Verdade.
23. Não foi uma gravação provocada por ácido.
Verdade.
24. Os reparos no tecido do manto foram feitos
logo após o primeiro incêndio, no Renascimento por
freiras. Verdade.
25. O tecido identifica
um homem alto. Verdade.
26. O rosto gravado
no manto se assemelha ao
encontrado nas primeiras e
até atuais pinturas, esculturas, desenhos e gravuras.
Verdade.
27. Não é colorido,
sua cor é derivada de uma
gradação do amarelo esmaecido. Verdade.
Não foram listadas
todas as verdades, mas
com estas acredito ter mostrado que o Sudário de Turim é verdadeiro.
Amém!

