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PrefácioPrefácio
Por mera casualidade, em 1973 tomei conhecimento da teoria de que Jesus

teria vivido na índia. Não dei crédito, mas senti que não tinha opinião formada sore
o assunto e procurei acompanhar passo a passo a vida real de Jesus. !o"o de início
deparei com o prolema da falta de fontes de informa#ão ao alcance do pesquisador
e que pudessem confirmar a e$ist%ncia hist&rica de Jesus. 'uem de fato era esse
homem( )e onde veio( Para onde foi( Por que parecia tão estranho e misterioso
aos olhos de seus contempor*neos( + que, afinal, pretendia(

No curso de minhas pesquisas, che"uei finalmente  índia, entrando em

contato com pessoas profundamente interessadas na questão da presen#a de Jesusnaquele país. )elas recei um n-mero incalculvel de surpreendentes e valiosas
informa#/es, além de muito incentivo.

Neste livro procurei evitar um estilo demasiadamente acad%mico, para não
impedir a compreensão do conte-do simples e l&"ico do te$to, mas sem perder de
vista os detalhes. 0uitas de suas declara#/es podem parecer ousadas e outras até
improvveis. sta ora arir um vasto campo de investi"a#/es em muitas reas
afins, impossível de ser es"otado pelo traalho de um s& indivíduo. 2lém disso,
desafia as i"reas institucionali4adas a e$aminarem ad absurdum 5 se puderem 5
as teses nela contidas e a provarem o contrrio. 6er interessante acompanhar a
rea#ão das i"reas diante disso

0eu deseo 5 e meu oetivo 5 não é minar o ponto de vista cristão, nem
colocar o leitor diante de um amontoado de elementos de uma cren#a fra"mentada.
+ mais importante é reencontrar a trilha que condu4 s fontes,  eterna e central

verdade da mensa"em de 8risto, esfacelada pelas ami#/es profanas de or"ani4a#/es mais ou menos laici4adas, que se arro"am uma autoridade reli"iosa.
ste livro, portanto, não proclama uma nova fé, mas apenas tenta arir passa"em
para um futuro firmemente alicer#ado nas verdadeiras fontes espirituais e reli"iosas
do passado.



 

IntroduçãoIntrodução
Não penses que estou inventando mentiras, r"uete e prova o contrrio 2

hist&ria eclesistica, em sua totalidade, Não passa de uma trama de erro e de
poder.
Johann :olf"an" von ;oethe.

<ol"er =ersten, >reiur" im ?reis"au, mar#o de 19@3

!evei mais de dois anos para reali4ar a versão in"lesa de Jesus Viveu na índia ,

uma ora que, na 2lemanha,  est na sétima edi#ão. sta tradu#ão foi revista eatuali4ada diversas ve4es para conformarse a dados mais recentes. >ui informado
de que meu estilo poderia estranhar a um leitor in"l%sA no entanto, minha -nica
inten#ão foi apresentar com clare4a minhas convic#/es sem atenuar os fatos. 6ei
que posso contar com a toler*ncia e a compreensão desse p-lico. 6oretudo,
considerando que a Bn"laterra é um país onde um ispo Crev. )avid JenDins, ispo
de )urhamE tem a cora"em de discorrer, no sermão da Pscoa, sore duvidas
pessoais a respeito do tradicional do"ma da ressurrei#ão do corpo de 8risto. C)ailF
Gele"raph, 3H de mar#o de 19@I.E
<. =., setemro de 19@

2 emer"%ncia da ci%ncia e da tecnolo"ia foi acompanhada por uma rpida
seculari4a#ão do nosso mundo e por uma recessão reli"iosa. 2 "lorifica#ão do
racionalismo e o deseo de encontrar uma resposta para cada aspecto da e$ist%ncia

humana levaram, ine$oravelmente, a "raves perdas no campo da vida mística,reli"iosa e emocional, inclusive em termos de KhumanidadeK. )entre os
responsveis pelo aumento do aismo entre reli"ião e ci%ncia, fé e conhecimento,
est a postura das i"reas institucionali4adas. Gemendo perder influ%ncia nas
esferas seculares, impuseram ausivamente sua autoridade no campo do co
nhecimento empírico. ste fato aprofundou ainda mais a necessidade de uma maior
diferencia#ão no campo da autoridade. + cisma entre pensamento científico e fé
colocou o homem moderno diante de uma dicotomia aparentemente intransponível.
+s sentimentos espirituais se restrin"em cada ve4 mais com o crescimento do
contin"ente daqueles que duvidam da verdade da mensa"em de 8risto, e das
discuss/es em torno da doutrina cristã. 2té mesmo do"mas fundamentais
sustentados pela tradi#ão eclesistica, como )eus, 8risto, B"rea e Levela#ão se
transformaram em oeto de veementes deates entre lei"os e te&lo"os,
indistintamente.

'uando o cerne e a ase dos ensinamentos reli"iosos não são mais aceitos
como pura verdade, nem mesmo pela pr&pria elite e dire#ão da B"rea, o
cristianismo tradicional caminha, induita
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velmente, para o seu fim. M sintomtica a realidade dos ancos va4ios apontada por
uma estatística de 1979 somente um em tr%s cidadãos da Lep-lica >ederal da
2lemanha concorda com os ensinamentos das i"reas cristãs, ao passo que 77%
acham possível ser cristão sem pertencer a nenhuma i"rea. )entro dos se"mentos
da popula#ão consultada, a maioria não acreditava em 8risto como o Kemissrio
divinoK enviado por )eus.  isso ocorre porque as i"reas institucionali4adas, por
medo, falharam, dei$ando de informar seus fiéis sore os pro"ressos no campo do



 

cristianismo e de dar um enfoque hist&rico e crítico  reli"ião. 2 insist%ncia na
interpreta#ão literal da ?ília e na ce"a oserv*ncia dos do"mas propiciou o declínio
do cristianismo eclesistico, mesmo entre aqueles que não tinham uma postura
frontalmente antireli"iosa ou anticristã.

Lealmente, o que chamamos hoe de cristianismo tem pouco a ver com os
preceitos de Jesus e as idéias que ele deseava difundir. + que temos atualmente
seria melhor desi"nado pelo nome de KpaulinismoK. 0uitos princípios doutrinrios
não se conformam asolutamente com a mensa"em de 8risto. 6ão, na verdade,
antes de tudo, um le"ado de Paulo, que tinha um modo de pensar radicalmente

oposto quele de Jesus. + cristianismo que conhecemos desenvolveuse a partir domomento em que o KpaulinismoK foi aceito como reli"ião oficial. + te&lo"o
protestante 0anfred 0e4"er cita, a respeito, mil ?runner KPara mil ?runner a
B"rea é um "rande malentendido. )e um testemunho construiuse uma doutrinaA
da livre comunhão, um corpo urídicoA da livre associa#ão, uma mquina
hierrquica. Podese afirmar que, em cada um de seus elementos e na sua
totalidade, tornouse, e$atamente, o oposto do que se esperavaK. Por isso é vlido
questionar as ases que alicer#am a le"itimidade das institui#/es vi"entes. Oma
pessoa que freqenta uma i"rea cristã não pode dei$ar de assumir uma postura
crítica, frente  prolifera#ão de oscuros arti"os de fé, e dos deveres e ori"a#/es
que a envolvem. 6em termos tido outros conhecimentos, e por termos crescido so
a -nica e e$clusiva influ%ncia do estaelecido,
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somos levados a acreditar que, por susistirem a tanto tempo, devem,

necessariamente, ser verdade.Om homem sur"iu no hori4onte somrio, tra4endo uma mensa"em cheia de
esperan#a, de amor e ondade, e o que a humanidade fe4 com isso( Gransformou
tudo em papel, verosidade, ne"&cio e poder 6er que Jesus quis que tudo isso
fosse feito em seu nome( )ois mil anos transcorreram desde que o audacioso Jesus
tentou, pela primeira ve4 na hist&ria da humanidade, liertar os homens do u"o
oficial das i"reas, caracteri4ado por urocracia, leis e fi"uras eminentes, por
infle$iilidade, conflito em matéria de e$e"ese, por hierarquia e sua reivindica#ão
de autoridade asoluta, pelo culto, idolatria e sectarismo. Jesus queria uma
comunica#ão direta entre )eus e a humanidade e nunca tencionou patrocinar
amiciosas carreiras eclesisticas.

<oe  não ouvimos diretamente a vo4 de Jesus em sua forma natural. la é
mediada por especialistas privile"iados e pela aritrariedade de um corpo
profissional. Jesus foi "erenciado, mercadeado, codificado e virou livro. +nde a fé

viva e verdadeira foi sustituída por cren#as mesquinhas e intolerantes, aseadas
num racionalismo clerical, os mandamentos de Jesus, de toler*ncia e amor ao
pr&$imo, desapareceram, assomando, em seu lu"ar, o do"matismo e o fanatismo. 2
luta pela supremacia de uma Kfé verdadeiraK e$clusiva dei$ou um rasto de reve4es,
viol%ncia e san"ue no caminho percorr ido pelas i"reas. !uta sem tré"uas, desde o
tempo dos ap&stolos até nossos dias, e que ainda constitui o maior empecilho 
reconcilia#ão entre os vrios credos cristãos. + te&lo"o protestante <ein4 Qahrnt
escreveu K>iquei profundamente traumati4ado em minha carreira de te&lo"o.
6intome aviltado, humilhado, insultado, desonrado, mas não por ateus, que ne"am
a e$ist%ncia de )eus, nem por "ente 4ometeira ou incrédula, que, emora
indiferente reli"iosamente, conserva no cora#ão um sentimento de humanidade,



 

mas sim por do"matistas. Por eles e por seus pastores que se"uem apenas a letra
dos ensinamentos que consideram ser o -nico caminho para che"ar a )eus. >ui
ferido no ponto mais central, no ponto que, apesar de uma profunda melancolia,
tem me mantido vivo minha cren#a em )eus...K

2 confian#a no valor das e$peri%ncias reli"iosas tende a decrescer com o
desenvolvimento das capacidades intelectuais. 2 cren#a no racional e no provvel
ocupou o lu"ar reservado  fé luminosa e profunda como meio de captar a
realidade. No processo de KamadurecimentoK da sociedade moderna, o sentimento
reli"ioso é rele"ado ao *mito do irracional, do improvvel e, conseqentemente,

do irreal. 6omente o pensamento l&"ico e a a#ão parecem determinar a realidade. 2medida que cresce o nível educacional, as cate"orias transcendentais decrescem,
dei$ando de ser oeto de e$peri%ncias profundas. 2 principal causa desse equívoco
é uma m interpreta#ão do conceito de )eus. + divino não se coloca a uma
dist*ncia ut&pica, mas dentro de cada um de n&s, inspirando uma vida em harmonia
com o Bnfinito e o reconhecimento de que nossa curta e$ist%ncia não passa de um
momento da eternidade, da qual fa4 parte.

)urante séculos, o homem ocidental foi indu4ido a considerarse uma criatura
separada de )eusA e hoe, no KesclarecidoK século RH, esse mesmo homem parece
mais do que nunca incerto quanto s possíveis respostas s mais anti"as quest/es
sore )eus e sore o sentido da vida. 2tualmente florescem em todo o mundo
novos centros espirituais que, diante dessas quest/es, procuram oferecer uma
solu#ão não encontrada em uma i"rea oficial intransi"ente. st sur"indo uma
espécie de reli"ião universal sincrét ica que se move na dire#ão de uma plena auto

realí4a#ão, através da contempla#ão, autoconhecimento e medita#ão em usca dailumina#ão reli"iosa e do entendimento místico"loal da nature4a c&smica que
e$iste dentro de cada indivíduo.

+ impulso decisivo para esse intimismo da reli"ião nos veio, como sempre, do
+riente, e soretudo da índia. 2 humanidade precisa, a"ora, KreorientarseK, no
verdadeiro sentido da palavraA o +riente é o er#o de nossas mais profundas
e$peri%ncias.

Não devemos temer nem a morte de )eus, nem o declínio definitivo da
espiritualidade e da moral. 2o invés, devemos a"uardar a "ermina#ão da semente
do espírito, a emer"%ncia do interior transcendental que até a"ora nos tinha sido
prometido somente para depois da morte. Não devemos temer o fim da reli
"iosidade, porque est se arindo silenciosamente em n&s a flor de uma consci%ncia
mística que não aran"e apenas uma elite ou uns poucos Kprivile"iadosK, mas todo
o conte$to ecum%nico de uma reli"ião universal. 2 meta dessa reli"ião não ser um

mundo KsuperficialK e transit&rio, nem colocar e$cessiva %nfase em apar%ncias,
mas se ocupar, inteiramente, em despertar uma espiritualidade aseada em
valores transcendentais. ste é o verdadeiro caminho que nos Kliertar do malK.
+ conhecimento da verdade
destr&i todo o mal.
8omo o sol que rilha num céu sem nuvens,
o verdadeiro iluminado permanece firme,
apartando os véus da ilusão.
?uda
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Capítulo 1Capítulo 1
 A Vida Desconhecida de Jesus A Vida Desconhecida de Jesus

A Descoberta de Nicolai NotovitchA Descoberta de Nicolai Notovitch
m 1@@7, o historiador russo Nicolai NotovitchS, então com R9 anos, em uma

de suas numerosas via"ens ao +riente, che"ou a 8a$emira, no norte da índia, de
cua capital, 6rina"ar, pretendia alcan#ar o !adaDh pelo <imalaia. Ginha  disposi#ão
recursos suficientes para se equipar adequadamente, contratar um intérprete e de4
carre"adores, além de estar acompanhado de um criado particular. 2p&s uma

 ornada cheia de aventuras, superando muitos desafios e prova#/es com ravura, acaravana avistou o desfiladeiro de Qoila, a 3 IHH metros de altitude, fronteira
natural entre o Kvale feli!feli! de 8a$emira e a rida Kpaisa"em lunarK de !adaDh.
2inda hoe, o desfiladeiro de Qoila é a -nica via de acesso para se che"ar, através
de 8a$emira, até aquela estranha e lon"ínqua re"ião. Notovitch escreveu em seu
dirio K'uando dei$ei 8a$emira senti um "rande des*nimo diante do contraste en
tre sua nature4a e$uerante e seu elo povo e as nuas e speras montanhas de
!adaDh com seus rudes e imeres haitantesK. m reve, porém, a popula#ão de
!adaDh provou ser "ente fra"fra"
1#1#
terna e Kmuito sinceraK e, assim, Notovitch ateu, finalmente, s portas de um
mosteiro udista, onde foi receido com uma cordialidade maior, por e$emplo, que
aquela esperada por um mu#ulmano. 2o per"untar o motivo de ter sido receido
melhor que um islamita, ouviu esta resposta

5 +s mu#ulmanos nada t%m em comum com nossa reli"ião. Para falar averdade, h pouco tempo, ap&s uma vitoriosa campanha, eles coa"iram um "rande
n-mero de udistas  fé isl*mica. Givemos a maior dificuldade para recondu4ir ao
caminho real que leva ao )eus verdadeiro estes novos mu#ulmano s que haviam se
desviado das trilhas do udismo. +s europeus diferem, essencialmente, dos
mu#ulmanos. Não somente reconhecem o princípio fundamental do monoteísmo,
como tamém respeitam ?uda, e com isso se apro$imam muito dos lamas do
Giete. 2 -nica diferen#a entre n&s e os cristãos é que estes, ap&s terem aceito os
sulimes ensinamentos de ?uda, afastaramse dele, adotando seu pr&prio )alai
!ama. 6& em nosso )alai !ama se perpetua a "ra#a divina, a maestade de ?uda,
sua visão transcendente e o poder de servir como intermedirio entre o 8éu e a
Gerra.

5 'uem é esse )alai !ama cristão de quem o senhor fala( 5 per"untou
Notovitch. 5 N&s veneramos o K>ilho de )eusK, a quem diri"imos as nossas mais

fervorosas ora#/es, unto ao qual uscamos ref-"io e que intercedeu por n&s, unto
ao )eus Ono.

5 Não, não é ao K>ilho de )eusK que eu me refiro, 6ahi N&s tamém
reverenciamos aquele que voc%s adoram como o >ilho de )eus. Porém não o
consideramos realmente como um filho, mas como o ser mais evoluído entre os
eleitos. Na verdade, ?uda, como um ser meramente espiritual, encarnouse na pes
soa sa"rada de Bssa e, sem necessidade de recorrer  for#a, difundiu por todo o
mundo os nossos mais elevados princípios reli"iosos. ;ostaria de falar sore o seu
)alai !ama terreno, que voc%s chamam de KPai da B"rea OniversalK. >oi um pecado
muito "rande, e espero que as ovelhas que tomaram esse falso caminho seam
perdoadas.



 

Germinando, o lama voltou a re4ar.
1$1$

Notovitch compreendeu que ele aludia ao Papa e ousou ir além.
5 + senhor est me revelando que um filho de ?uda, Bssa, escolhido entre

todos, propa"ou vossa fé em todo o mundo. 'uem é ele(
)iante desta per"unta o lama arre"alou os olhos, encarou o visitante e disse
al"umas palavras que tocaram Notovitch. m vo4 ai$a, ele murmurou

5 Bssa é um "rande profeta, um dos primeiros que vieram depois dos
sulimes ?udas.  infinitamente maior que qualquer )alai !ama, porque fa4 parte

da ess%ncia espiritual de nosso 6enhor. le instruiu voc%s, recondu4iu as almastransviadas ao seio de )eusA tornouos merecedores das "ra#as do 8riador e deu a
todos os seres humanos a possiilidade de distin"uir entre o em e o mal. 6eu
nome e suas oras estão re"istrados em nossos livros sa"rados.
2 esta altura, Notovitch ficou astante desconcertado pelas declara#/es do lama
sore o profeta Bssa R, seus ensinamentos, seu testemunho e suas refer%ncias a um
)alai !ama cristão, pois tudo isso recordava muito Jesus 8risto.
Pedindo ao intérprete que nada omitisse da resposta, per"untou ao mon"e

5 +nde estão esses te$tos sa"rados e quem os escreveu(
5 +s mais importantes escritos sur"iram em vrias épocas, na índia e no

Nepal, e podem ser encontrados aos milhares em !hasa. 2l"uns dos "randes
mosteiros possuem c&pias desses te$tos. ssas c&pias foram feitas por mon"es
visitantes e doadas aos mosteiros, como uma lemran#a do tempo que passaram

 unto ao nosso mestresupremo, o )alai !ama.

5 + senhor então não possui nenhum documento ori"inal sore o profetaBssa(
5 Não, nenhum. + nosso mosteiro é pequeno e, desde a sua funda#ão, os

nossos lamas reuniram apenas al"umas centenas de escritos, enquanto os "randes
mosteiros possuem milhares deles. Porém, essas são coisas sa"radas, s quais o
senhor nunca ter acesso.
1%1%

Notovitch decidiu que e$aminaria tais escritos em outra oportunidade. )iri"iu
se a !eh, capital do !adaDh e, dali, se"uiu para <emis, um dos mais famosos
mosteiros da re"ião, onde assistiu a uma das vrias festividades reli"iosas
tradicionais que ali se reali4am anualmente. 8omo convidado de honra, teve a
oportunidade de oter uma série de riquíssimas informa#/es sore os usos e
costumes dos mon"es. 8om hailidade, condu4iu a conversa para o tema de seu
real interesse, e ficou saendo que, de fato, e$istiam no mosteiro de <emis escritos

sore o misterioso profeta Bssa, com hist&rias incrivelmente parecidas com aquela
de Jesus de Na4aré. Tiuse, porém, ori"ado a adiar o curso de suas investi"a#/es,
dada a "rande dificuldade em locali4ar esses livros entre os milhares que ali
e$istiam. Toltando a !eh, enviou presentes valiosos ao aade do mosteiro, na
esperan#a de, num futuro pr&$imo, e$aminar os escritos.

J de re"resso, nas pro$imidades de <emis, sofreu um acidente e fraturou a
perna direita, precisando permanecer entre os mon"es. 2p&s insistentes pedidos,
trou$eramlhe dois livros de folhas soltas e amareladas pelo tempo. )urante os dois
dias que se se"uiram, o reverendo aade lia e Notovitch tomava nota dos versos, s
ve4es incompletos, que o intérprete tradu4ia. 0ais tarde, ordenouos



 

cronolo"icamente e conse"uiu unificar os te$tos esparsos em uma narrativa
coerente.

)aremos a se"uir um resumo desse documento e$traordinrio, aseado na
sua tradu#ão francesa.

2p&s uma rpida introdu#ão, a anti"a hist&ria do povo israelita e a vida de
0oisés são narradas de maneira sucinta. )epois, o te$to e$plica como o spírito
eterno resolveu se fa4er homem a fim de nos mostrar, com seu e$emplo, como
alcan#ar a pure4a moral e liertar a alma dos "rilh/es do corpo, atin"indo a perfei
#ão necessria para entrar no reino dos céus, que é imutvel e re"ido pela

felicidade eterna.>oi assim um menino divino nasceu no lon"ínquo Bsrael, e foi chamado Bssa.
m um dado momento, durante os primeiros cator4e anos de sua vida, ele che"ou 
re"ião de 6indh Cou BndoE em
2121
companhia de mercadores, Ke se fi$ou entre os 2rianos, na terra amada por )eus,
com o prop&sito de aperfei#oarse e estudar as leis do "rande ?udaK. + ovem Bssa
cru4a a re"ião dos cinco rios CPundaeE 3, permanece al"um tempo entre os
Kainistas en"anadosK e prosse"ue para Ja"annath, onde é receido pelos sacerdo
tes de ?rama, com "rande ale"ria . ! Bssa aprende a ler e a interpretar os Tedas e
passa a instruir as castas inferiores dos sudras, incorrendo no desa"rado dos
r*manes, que sentiram sua posi#ão e poder amea#ados. 2p&s viver seis anos em
Ja"annath CPuríE, Laa"riha CLa"irE, ?enares CTaranasiE e em outras cidades san
tas, foi ori"ado a fu"ir da ira dos r*manes, que se voltaram contra ele,

enfurecidos, por ele ensinar que as diferen#as de valor entre pessoas de castasdiversas não foram ordenadas por )eus.
8om a surpreendente e e$traordinria pro$imidade entre o conte-do dos

te$tos encontrados por Notovitch e o Novo Gestamento, a personalidade de Jesus
"anha um destaque todo particular. + Bssa dos te$tos de Notovitch se insur"e
contra os ausos do sistema de castas que ne"a s classes inferiores os mais ele
mentares direitos humanos, ustificandose com as se"uintes palavras K)eus,
nosso Pai, não fa4 diferen#a entre seus filhos, amando a todos i"ualmenteK. le
questiona a rí"ida e desumana interpreta#ão literal da lei, declarando que Ka lei foi
feita para indicar o caminho aos homensK, e consola os oprimidos K+ ui4 eterno, o
eterno spírito, que fe4 a almamundo, -nica e indivisível, ul"ar com severidade
aqueles que se arro"am privilé"iosK.

'uando os sacerdotes pediram a Bssa que reali4asse mila"res para provar a
onipot%ncia de seu )eus, ele respondeu K+s mila"res de nosso )eus foram

manifestados no primeiro dia da cria#ão do mundo e se renovam a cada dia e a
cada momento. 'uem não tem capacidade para perce%los, achase privado de um
dos mais elos dons da vidaK. 2o questionar a autoridade da classe sacerdotal, ele
assim se ustifica K'uando os povos não tinham ainda sacerdotes, eles eram
"uiados pela lei natural e conservavam a pure4a de alma. 6uas almas encontravam
se na presen#a de )eus e, para entrar em comunhão com le, não tinham ne
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cessidade da media#ão de um ídolo ou de um animal, nem do fo"o, como ocorre
com voc%s, que afirmam que o sol deve ser adorado, assim como os espíritos do
em e do mal. u porém lhes di"o que esses ensinamentos são aominveis,
porque o sol nada pode so4inho. le depende, -nica e e$clusivamente, da vontade



 

do 8riador Bnvisível, a quem deve sua e$ist%ncia e que lhe deu a missão de iluminar
a terra e aquecer o traalho e a semente do homemK.

)aí, Bssa se"ue para o Nepal, através do <imalaia, onde, durante seis anos,
dedicase ao estudo das escrituras udistas. +s ensinamentos que ele come#a a
difundir são e$tremamente simples, cristalinos e, soretudo, ustos para com os
fracos e oprimidos, aos quais revela a hipocrisia e a deslealdade da classe
sacerdotal. )epois, rumando para o oeste, atravessa vrios países, como um
pre"ador itinerante, sempre precedido por sua famosa reputa#ão.

Na Pérsia entra em choque com a classe sacerdotal que, uma noite, o e$pulsa,

na esperan#a de que sea devorado pelas feras, mas a Provid%ncia condu4 o 6antoBssa são e salvo até a Palestina, onde os sios per"untamlhe
5 'uem voc% é e qual seu país de ori"em( Nunca ouvimos falar de voc% e

nem mesmo saemos seu nome.
5 6ou israelita 5 responde Bssa. 5 No dia de meu nascimento, vi as

muralhas de Jerusalém, ouvi os "emidos de meus irmãos escravi4ados e o pranto
de minhas irmãs, condenadas a viver entre os "entios. 6enti profunda dor ao saer
que meus irmãos tinham se esquecido do )eus verdadeiro. 2inda crian#a, dei$ei o
lar paterno para viver entre outros povos, mas, ao ter notícia do sofrimento de
minha "ente, retornei  casa de meus pais, para recondu4ila  fé de nossos
antepassados, uma fé que nos convida a sermos pacientes na terra para
alcan#armos a mais completa e sulime felicidade no além.

stas palavras coincidem com os ensinamentos dos evan"elhos ílicos e os
confirmam.

+s dois manuscritos que o lama do mosteiro de <emis leu em vo4 alta paraNotovitch, selecionando os trechos que falavam de
2&2&
Jesus, constituíam uma antolo"ia de vrios te$tos tietanos. +s ori"inais tinham
sido escritos em pali, uma anti"a lín"ua indiana, nos dois primeiros séculos de
nossa era e preservados em um mosteiro pr&$imo a !hasa U Clha V sa W lu"ar dos
deusesE. + mosteiro estava a"re"ado ao Palcio Potala do )alai !ama.
Toltando para a uropa, Notovitch procurou entrar em contato com vrios altos
di"nitrios da B"rea para comunicarlhes a incrível descoerta. + metropolita de
=iev, sem maiores comentrios, apressouse a aconselhlo a não divul"la. m
Paris, o 8ardeal Lotelli e$plicou que a pulica#ão dos te$tos inflamaria os
lasfemos, os escarnecedores e os protestantes, insistindo em di4er que sua
pulica#ão era ainda prematura. No Taticano, uma pessoa de confian#a do Papa deu
sua opinião

5 Por que pulicla( Nin"uém lhe atriuir "rande import*ncia e voc%
"ranear muitos inimi"os. Toc% é ainda muito ovem 6e é uma questão de
dinheiro, poderíamos pa"ar uma quantia pelo seu tempo e traalho "astos na ora.
Notovitch reeitou a proposta.

6omente rnest Lenan, historiador da B"rea, crítico e orientalista, foi quem
mostrou um vivo interesse pelas notas de Notovitch. No entanto, como memro da
2cademia >rancesa, queria simplesmente utili4ar esse material em seu pr&prio
enefício, com o que Notovitch não concordou.

>inalmente o manuscrito foi pulicado, mas sem causar muito impacto,
porque a B"rea usa seu "rande poder, influ%ncia e autoridade para impedir o
questionamento da autenticidade de seus ensinamentos canXnicos. +s críticos e



 

céticos são condenados como ateus e heréticos, sendo amorda#ados ou
simplesmente repudiados. Notovitch não tinha meios de reunir material suficiente
para provar cientificamente sua descoerta. Por conse"uinte, não foi levado a sério.
ntretanto, hoe em dia as pesquisas fornecem dados suficientes para acreditarmos
na presen#a de Jesus na índia. Nenhuma fonte hist&rica confivel e nenhuma
passa"em do Novo Gestamento fa4 men#ão  vida de Jesus no período que vai dos
1R aos 3H anos. Parece até que a vida de Jesus teve início somente depois de ter
completado 3H anos e ser ati4ado por João. + -nico que toca no assunto é !ucas
em um reve versículo K Jesus crescia em saedoria, estatura e "ra#a, diante de

)eus e dos homensK. C!ucas R,IRE.+s manuscritos que Notovitch descoriu não são os -nicos documentos que
atestam a passa"em de Jesus pela índia. m 19H@, foi pulicado nos stados Onidos
um traalho isolado, intitulado + Evangelho Aquariano de Jesus Cristo*. + autor era
um misterioso !evi. ste evan"elho relata os anos vividos por Jesus na índia e
corresponde e$atamente  hist&ria da Vida do Santo íssa.

OO 'van(elho A)uariano'van(elho A)uariano
!evi <. )oYlin" nasceu em 1@UU, em ?elleville, no +hio. ra filho de um

pastor protestante de ori"em escocesa e "alesa e, ainda muito ovem, entre"ouse
 contempla#ão dos aspectos mais profundos da vida. 8ome#ou a pre"ar com a
idade de 1 anos, aos 1@ era pastor de uma pequena comunidade e, aos RH,
capelão do $ército americano. 0ais tarde estudou medicina e, durante al"uns
anos, traalhou como clínico "eral, antes de se devotar, inteiramente, ao estudo de

oras espirituais. 'uando ainda ovem, em uma visão, foi incumido de construir aK8idade ?rancaK, que na verdade era uma convoca#ão sim&lica a escrever a crXni
ca da vida de Jesus. !evi )oYlin" preparouse durante quarenta anos para cumprir
essa missão por meio da ora#ão e da medita#ão.

Na -nica ora de !evi, + Evangelho Aquariano, encontramos dados referentes
 vida de Jesus entre seus 1R e R9 anos. + livro receeu esse nome porque foi
escrito pouco antes do início da ra de 2qurio e, possivelmente, com a inten#ão de
fa4er uma ampla divul"a#ão nessa KNova raK.
Z Por quest/es de clare4a, al"uns títulos foram tradu4idos. Ter notas no final do
livro. CN. do .E

lihu, diri"ente de uma escola profética, em Qoan, no "ito, disse h R HHH
anos atrs K+ futuro pouco entender de pure4a e amor, no entanto, não se
perder uma s& palavra, nem um pensamento, nem qualquer a#ão importante.
Gudo ser conservado nas cr&nicas de )eusK.I 6[ntoni4andose com estas cr&nicas,

conhecidas como o!umentos de A"asha#, !evi, profundamente concentrado,
receeu nas horas quietas da noite, entre duas e seis da madru"ada, a revela#ão de
um novo e mais completo evan"elho.

 A"asha conserva a mem&ria universal, tão discutida pelos metafísicos.
'uando o espírito do homem encontrase em perfeita harmonia com o spírito
c&smico, ele entra, conscientemente, em sintonia com os o!umentos de A"asha,
que os mestres hereus chamavam de $ivro das em&rias de eus.

Nos capítulos  e 7 do van"elho 2quariano, !evi relata a presen#a de Jesus
na índia. 8ontanos que o nore príncipe indiano Lavanna de +rissa 7 encontrou e
ouviu Jesus aos 1R anos no templo e que depois levouo para a índia, para que
pudesse aprofundar seus estudos. Jesus foi colocado na escola do templo de



 

Ja"annath@, onde estudou seriamente as leis de 0anu e os Tedas. 8omo nas
p"inas de Nicolai Notovitch, Jesus surpreende seus mestres com suas inteli"entes
e profundas respostas e atrai sore si a ira dos r*manes por causa da postura
crítica que o caracteri4ava.

le discorre sore os conceitos de verdade, saedoria, poder, entendimento,
fé e humanidade. $ortanos a não nos atermos a ditos ou escritos de outrem,
porque não é através de leis e tradi#/es que se adquire o verdadeiro conhecimento.
Goda a saedoria que é e$pressa nestes te$tos apresentase so a típica forma das
parolas e com uma for#a e e$tensão semelhante quelas dos evan"elhos.

+ capítulo 7 do van"elho 2quariano descreve a via"em de Jesus através doimenso <imalaia, até o Giete, onde ele estuda os anti"os manuscritos dos mestres
no templo de !hasa. )epois disso volta para a re"ião do 6indh, passando por
!ahore, e finalmente, de l, volta ao +riente Pr&$imo.

!o"icamente, o mundo moderno e KracionalK dificilmente se impressiona com
um te$to como este do van"elho 2quariano, por ter sido mediado por uma pessoa
de fé. No entanto, os an-ncios proféticos dos livros can&nicos da ?ília são
"eralmente aceitos sem discussão, talve4 por causa de sua anti"uidade. Porém, é
interessante frisar que o van"elho 2quariano, em muitos pontos, coincide com os
te$tos descoertos por Notovitch.

6e Jesus esteve mesmo na índia, seremos ori"ados a reformular
completamente a ideia que fa4íamos dele. )iante de R HHH anos de hist&ria
eclesistica e de refle$ão teol&"ica, seria normal che"armos  conclusão de que não
e$iste mais nada a ser dito nesse campo, como se souéssemos tudo a respeito de

Jesus. 2ssim, a vida de KJesus na índiaK seria somente fruto da fantasia. Não sepode facilmente aalar o que foi aceito por R HHH anos como verdade asoluta.
Nestas circunst*ncias, é de vital import*ncia e$aminar as pesquisas modernas

sore a historicidade de Jesus para podermos determinar o que de fato é
incontestvel em tudo isso.

As *ontes +ist,ricasAs *ontes +ist,ricas
Nada no mundo causou tanto impacto, foi tema de tantas oras e suscitou

discuss/es tão apai$onadas como Jesus de Na4aré. , apesar disso, a personalidade
do Jesus hist&rico nunca foí em esclarecida pelos estudiosos. >oi somente em finais
do século 1@ que al"uns te&lo"os mais destemidos passaram a estudar mais sis
tematicamente a vida de Jesus. 2 teolo"ia protestante alemã foi quem mais se
aprofundou no estudo oetivo, crítico e hist&rico da reli"ião. Om dos maiores
pesquisadores nesse campo foi o médico e te&lo"o 2lert 6chYeit4er, que

considerava o estudo sore a vida de Jesus como o mais poderoso e ousado passo
rumo a uma consci%ncia reli"iosa independente. <oe, é difícil para n&s avaliar as
complica#/es do parto que trou$e  lu4 a ideia que hoe temos da vida de Jesus. ,
na opinião de 6chYeit4er, foram a insatisfa#ão e até mesmo a revolta os fatores que
mais contri
27

uíram para o enfoque científico dessa questão.  conclui K2 pesquisa sore a vida
de Jesus converteuse, afinal, em uma li#ão de honestidade para a B"rea e em uma
inaudita e penosa luta em prol da verdadeK.

8ontamos, atualmente, com cerca de 1HH HHH mono"rafias sore Jesus, mas,
mesmo assim, os resultados desse esfor#o pouco contriuíram para aclarar sua



 

fi"ura hist&rica. 2s fontes disponíveis tendem a confirmar a irrefutvel afirma#ão de
que Jesus é o 0essias e o filho de )eus e portanto devem ser consideradas mais
como documentos de fé. 6ão raros os testemunhos realmente oetivos, mesmo
entre as fontes lei"as. 2té hoe, os te&lo"os ainda não dataram precisamente o ano
do nascimento de Jesus. M possível que tenha nascido sete ou quatro anos antes da
data tradicionalmente reconhecida, durante o reinado de <erodes, que morreu
quatro anos antes da nossa era cristã CU a.8E. +s evan"elhos i"noram quase
totalmente a inf*ncia e adolesc%ncia de Jesus, um período e$tremamente
importante na forma#ão do carter de uma pessoa. 'uando narram sua vida

p-lica, primam pela revidade e pela ami"uidade. +s historiadorescontempor*neos parece nunca terem ouvido falar de Jesus ou, pelo menos, não o
consideram di"no de men#ão. M difícil entender por que os historiadores silenciam
sore todos os mila"res fantsticos e os fatos e$traordinrios citados nos
van"elhos.

'(!ito) CII1RH d.8E fa4 refer%ncia a um homem chamado 8risto, crucificado
por PXncio Pilatos, durante o reinado do imperador Giério. sta alusão, aseada
principalmente em hist&rias que circularam no se"undo século, foi feita pelo "rande
historiador romano em 117 d.8, apro$imadamente noventa anos depois da
crucifica#ão. Suetnio+ CI13I d.8.E e -línio, o oo K C111U d.8.E mencionam a
seita dos cristãos, mas não dedicam uma -nica linha a Jesus 8risto. + historiador

 udeu /l(vio Jose0o pulicou, por volta de 93 d.8, uma ora "randiosa, intitulada
 Antiguidades Judai!as, que core um espa#o que vai desde a cria#ão do mundo até
a época de Nero, onde narra acontecimentos considerados mais importantes. 8ita

João ?atista, <erodes e Pila2$2$
tosA detalha, com min-cias, fatos políticos e sociais, mas não escreve uma s&
palavra sore Jesus. No terceiro século, sur"iu uma ora escrita por um cristão,
intitulada 'estimonium /lavianum+1 , onde o historiador udeu Josefo aparece
inesperadamente, narrando e confirmando os mila"res e a ressurrei#ão de 8risto.
+s padres da B"rea, Justino, Gertuliano e 8ipriano, nada saiam a esse respeito e
+rí"enes13 nos lemra, repetidas ve4es, que Josefo não acreditava em 8risto. +
escritor Justo, udeu contempor*neo de Jesus, que vivia em Gieríades, pr&$imo a
8afarnaum, onde se di4 que Jesus esteve por vrias ve4es, nos le"ou uma e$tensa
cr&nica, partindo do tempo de 0oisés e che"ando até sua época, mas não di4
asolutamente nada sore Jesus. Om outro contempor*neo de Jesus foi >ílon de
2le$andria, um erudito udeu que nos dei$ou cinco te$tos. ra um "rande entendido
em assuntos ílicos e em seitas udaicas, mas tamém ele não menciona Jesus 1U.

Podemos conhecer al"uma coisa através da ora de 8elso, um acirrado anticristão,
porém ele nos passa simplesmente uma ima"em ideali4ada de Jesus. 6eus escritos
polémicos nos fornecem al"umas informa#/es que serão, mais tarde, analisadas.
nfim, a -nica fonte disponível para a pesquisa hist&rica sore a vida de Jesus seria
a cole#ão dos te$tos do Novo Gestamento.

-s 'van(elhos-s 'van(elhos
2 palavra evan"elho vem do "re"o evangelion e si"nifica oas e ale"res

novas. + conceito  era conhecido em antes que o cristianismo o aplicasse 
mensa"em de Jesus. + imperador 2u"usto, por e$emplo, foi chamado de Ksalvador
do mundoK e o dia de seu nascimento ficou conhecido como Ko dia do evan"elhoK.



 

+ Novo Gestamento contém quatro evan"elhos, atriuídos a 0arcos, 0ateus,
!ucas e João. 8onstituem uma sele#ão aritrria dentre uma série de evan"elhos
que eram utili4ados nas
2%2%
diversas comunidades e seitas do cristianismo primitivo. +s te$tos reeitados eram
chamados ap&crifos e muitos deles foram destruídos, mas al"uns daqueles que
restaram lan#am uma estranha e misteriosa lu4 sore a personalidade de Jesus de
Na4aré. 2 multiplicidade de interpreta#/es amea#ou dividir as anti"as comunidades
cristãs em in-meras fac#/es e suscitar uma verdadeira revolu#ão no seio do

cristianismo. + romano 2mmianus 0arcelinus tece o se"uinte comentrio a respeitoda situa#ão KNem mesmo animais selva"ens, sedentos de san"ue, se lan#ariam
uns contra os outros como muitos cristãos o fi4eram contra seus irmãos na fé.K1I
Gamém 8lemente de 2le$andria, mestre da B"rea, viu nessa discord*ncia o maior
ostculo  difusão da fé1. 8elso, sincero crítico do cristianismo, escreveu, no
século R, que o nome KcristãoK17 era a -nica coisa em comum que aqueles "rupos
apresentavam. 8om toda essa "ama descone$a de opini/es e$pressas sore a vida,
"estos e ditos de 8risto, al"uns líderes da B"rea primitiva che"aram  conclusão de
que a -nica maneira de evitar o caos que levaria  destrui#ão dessas comunidades
em conflito seria a cola#ão de um "rupo selecionado de te$tos aceitos por todos. Por
volta de 1UH d.8, Papias, um Padre da B"rea, tentou fa4er essa cola#ão, mas falhou
devido  resist%ncia das diversas comunidades. >oi com a amea#a da ira divina que
no fim do século R Brineu conse"uiu Kcanoni4arK os quatro evan"elhos, hoe
considerados vlidos para todos. Para isso ele sustentava que eles haviam sido

escritos por discípulos do pr&prio Jesus. !o"icamente, isto não foi muito fcil. 2indahoe é impossível determinar com e$atidão quando e como sur"iram esses
evan"elhos, uma ve4 que se desconhecem os ori"inais e que não h indícios de que
esses ori"inais tenham, efetiva mente, e$istido. Nem mesmo uma data apro$imada
lhes pode ser conferida, tal o "rau de incerte4a. +s resultados da -ltima pesquisa
reali4ada nessa rea indicam que o evan"elho de 0arcos foi escrito pouco antes de
7H d.8A lo"o depois, o evan"elho de 0ateusA e o evan"elho de !ucas, entre 7I e @H
d.8. +utros evan"elhos sur"iram pelo ano 1HH d.8. 'uanto ao evan"elho de João,
parece não ter sido escrito antes das
&.&.
primeiras décadas do século R. 6e Jesus foi crucificado em 3H d.8, os primeiros
te$tos sore sua vida s& foram escritos ap&s duas ou tr%s "era#/es Ccom e$ce#ão
das cartas de Paulo que merecem uma aten#ão especialE.

+s van"elhos de !ucas e 0ateus parecem ter, em "rande parte, derivado do

evan"elho de 0arcos. Portanto, o evan"elho de 0arcos deve, se"uramente, t%los
precedido.

+ evan"elho canXnico, atriuído a 0arcos, contém trechos não encontrados
em 0ateus ou !ucas. les foram sustituídos por outras passa"ens, muitas ve4es
em contradi#ão com 0arcos, ou narrados de modo muito diferente, dando mar"em
 suspeita de que tenham se aseado em uma fonte anterior a 0arcos e que
poderia tratarse do primeiro eso#o de seu evan"elho.

Om "rande n-mero de te&lo"os acredita na hip&tese de que, realmente, deve
ter e$istido um documento ori"inal, se em que, na opinião de ;unther ?ornDamm,
Kseria in-til a reconstru#ão de um eso#o ori"inal do evan"elho de 0arcosK.



 

+ evan"elho de 0ateus revela, claramente, a e$ist%ncia de um mistério a
respeito de Jesus como o 0essias. Jesus não se apresenta como o 0essias e, de
fato, che"a a proiir seus discípulos que o fa#am C0arcos @,3HE. No entanto, Jesus é
retratado por 0ateus como o cumprimento da reli"ião mosaica e como o 0essias
anunciado pelos profetas. < muito, os te&lo"os concordam que este evan"elho se
refere a Jesus simplesmente como a Levela#ão encarnada, e com isso devemos
di4er que quem escreveu o evan"elho de 0ateus não era nem um historiador, nem
um i&"rafo muito preciso.

mora o redator do evan"elho de !ucas associe fatos hist&ricos a fatos da

vida de Jesus, não resulta, daí, uma io"rafia coesa. Neste caso, como no dosoutros evan"elhos, falta, devido  escasse4 de dados io"rficos, um alicerce
hist&rico e cronol&"ico, pois as anti"as comunidades cristãs perderam lo"o os dados
de fato sore a vida de Jesus. 2 fi"ura hist&rica de Jesus  havia sido rele"ada a
um se"undo plano, dandose uma %nfase toda particular a sua fi"ura reli"iosa. +
evan"elho de !ucas  parece so

&1&1
frer menos a influ%ncia udaica que aquela "recoromana, pois nele Jesus não é
mais descrito como um 0essias nacional, mas como o 0essias de todos os povos.
m um dado momento, o evan"elho de !ucas entra em contradi#ão com os
evan"elhos de 0arcos e 0ateus eles não mencionam o convite de Jesus a seus
discípulos para permanecerem em Jerusalém, ao passo que Jesus lhes di4
te$tualmente Kpermanecei na cidade até que seais revestidos da for#a do 2ltoK
CRU,U9E.

Gamém nos 2tos dos 2p&stolos, atriuídos a !ucas, encontrase uma clararefer%ncia  presen#a dos discípulos em Jerusalém. + evan"elista, sem d-vida,
tenta mostrar que o cristianismo tinha como sede Jerusalém, apesar de naquela
época  e$istirem comunidades cristãs em outros lu"ares. le apresenta o dia de
Pentecostes como a e$plica#ão da e$ist%ncia de seitas cristãs fora da PalestinaA
nesse dia, de repente, aconteceu um mila"re que deu aos ap&stolos o dom de falar
vrias lín"uas estran"eiras, e com isso superouse facilmente o prolema da
arreira idiomtica.

+ evan"elho de João é, certamente, o -ltimo dos quatro documentos
canXnicos escritos sore a vida de Jesus. +s anti"os te$tos cristãos o mencionam
pela primeira ve4 na metade do se"undo século. 2l"umas linhas de um papiro em
"re"o anti"o, descoerto pelo historiador in"l%s ;renfell, provam que o evan"elho
de João não poderia ter sido escrito antes do come#o do século R. Gratase de uma
ora com conte-do mais filos&fico que, emora aseada nos tr%s primeiros

evan"elhos, pode ser considerada como sua complementa#ão. + Padre da B"rea
Brineu atriui a João, discípulo favorito de Jesus, a autoria do evan"elho, mas isto
pode ser questionado, pois um simples pescador da ;aliléia dificilmente teria escrito
so4inho uma ora que contém amplos conhecimentos de teolo"ia, filosofia e do
estilo epistolar "re"o.

+ autor do evan"elho de João apresenta todos os acontecimentos da vida de
Jesus  lu4 de uma filosofia reli"iosa aseada nos ensinamentos de 8risto. ste fato,
somado ao espa#o de pelo menos oitenta anos entre a crucifica#ão e a reda#ão do
evan
&2&2



 

"elho, impede que uma pesquisa sore a vida do persona"em hist&rico Jesus se
ap&ie no evan"elho de João como um ponto de refer%ncia.

0ais recentemente, uma ora chamada !ivro dos )itos assumiu um papel de
"rande import*ncia em toda a literatura referente aos evan"elhos Ce na B"rea
!uteranaE. Ludolf ?ultmann acredita que esses ditos prov%m das primeiras
comunidades palestinas e que pertencem  mais anti"a tradi#ão cristã. 0as ele
acrescenta KNão saemos com certe4a se a anti"a tradi#ão oral foi utili4ada
te$tualmente por Jesus. M muito provvel que esta época tivesse complicados
antecedentes hist&ricos. 2 tradi#ão re-ne as palavras do senhor, alteralhes a

%nfase e as amplia através de adi#/es. 2lém disso, outros ditos lhe sãoacrescentados, de forma que muitas das palavras atriuídas a Jesus no !ivro dos
)itos não lhe pertencemK.

2tualmente, os historiadores t%m meios de reconstituir, com min-cias, a vida
de PXncio Pilatos ou de <erodes, persona"ens que s& se proetaram por causa de
sua rela#ão com Jesus 8risto. Bnforma#/es sore outras importantes personalidades
contempor*neas ou anteriores a Jesus podem ser encontradas em aund*ncia. No
entanto, sore a vida de Jesus até os 3H anos contamos com em poucas e fr"eis
informa#/es que não podem ser utili4adas como fonte de pesquisa. rnst
=semann, de Gin"en, um especialista no Novo Gestamento, resumiu os
resultados das pesquisas sore a vida de Jesus com estas palavras KM deprimente
verificar quão pouco do que é narrado sore Jesus no Novo Gestamento pode ser
considerado aut%ntico... 2 fi"ura hist&rica de Jesus s& pode ser reconhecida em
al"umas palavras do 6ermão da 0ontanha, nas discuss/es com os fariseus, em

al"umas parolas e em al"umas outras narrativasK1@.2s autoridades na ?ília ainda discordam entre si sore quais Kcita#/esK
devem ser atriuídas realmente a Jesus. m seu livro, 2s Palavras )esconhecidas
de Jesus, o historiador eclesistico Joaquim Jeremias aponta apenas R1 cita#/es
como insuspeitas19.  o te&lo"o e crítico ?ultmann afirma K+ carter de Jesus, a
defi
&&&&
ni#ão clara de sua personalidade e de sua vida, perdeuse na noite dos temposK.RH

- /este0unho de Paulo- /este0unho de Paulo
+s mais anti"os documentos sore Jesus são os escritos de Paulo. le provém

de uma família udia reli"iosa, mas adquiriu a cidadania romana, pela qual seu pai
teve que pa"ar um alto pre#o. Bsto lhe permitiu mudar seu nome udeu 6aulo para
Paulo. Pertencia  elite e foi educado dentro da ri"orosa tradi#ão farisaica. Leceeu

uma vasta e esmerada instru#ão, conhecia muito em a lín"ua, a poesia e a filosofia
"re"as. ntre os 1@ e RH anos Cap&s a crucifica#ão de JesusE foi a Jerusalém, onde
se aprofundou no estudo da teolo"ia, so a orienta#ão de ;amaliel B. Nessa época,
ele era um 4elota fantico, intolerante, infle$ível, um oservador da lei e ferrenho
inimi"o das primeiras comunidades, por constituírem um ostculo  sua carreira de
fariseu. ssa ostina#ão acaou levandoo a pedir permissão ao sumo sacerdote
para perse"uir os cristãos fora de Jerusalém. 2chava que, com esse 4elo e$cessivo,
poderia impressionar os sacerdotes. Numa ocasião, perto de )amasco, foi
arreatado pelo fascínio que emanava de Jesus e de seus ensinamentos.
mpol"ado, perceeu a for#a da posi#ão que ocupava e acaou sendo atraído pela



 

possiilidade de tornarse líder espiritual de um imenso movimento que se
proetaria no futuro.

8omo no caso de Jesus e dos ap&stolos, e$istem pouquíssimas refer%ncias
hist&ricas sore Paulo. Gudo que saemos dele é através das cartas, que lhe são
atriuídas, e dos 2tos dos 2p&stolos, te$tos estes adulterados no todo ou em parte
ou compilados de outros fra"mentos de te$tos. 2s 8artas a Gim&teo, a Gito e aos
<ereus são totalmente questionveis. 2 autenticidade das 8artas aos fésios e aos
8olossenses, assim como a 6e"unda 8arta aos Gessalonicenses, é uma questão
muito deatida.

+ que conhecemos hoe como cristianismo não passa de uma&&
vasta e artificial doutrina de re"ras e preceitos criados por Paulo, e que pode ser
melhor desi"nado pelo nome de KPaulinismoK. + historiador eclesistico :ilhelm
Nestle, comentando a questão, di4 que Ko cristianismo foi a reli"ião fundada por
Paulo, que sustituiu o evan"elho de 8risto por um evan"elho sore 8risto.KR1
Paulinismo, nesse sentido, si"nifica desvirtuamento e mesmo falsifica#ão dos
verdadeiros ensinamentos de Jesus por Paulo. < muito tempo os te&lo"os
modernos e os estudiosos de hist&ria da B"rea v%m afirmando aertamente que o
cristianismo da B"rea or"ani4ada, cua questão central é a compreensão da
salva#ão como fruto da morte e do sofrimento de Jesus, se apoiou em fundamentos
incorretos. KGudo o que h de om no cristianismo provém de Jesus e tudo o que h
de mau, de PauloK, escreveu o te&lo"o +verecDRR. 2ssociando a morte do
Oni"%nito de )eus  reden#ão de nossos pecados, Paulo retrocedeu s primitivas

reli"i/es semíticas, em que os pais deviam imolar seus primo"%nitos. Paulo tamémé o responsvel pelos do"mas do pecado ori"inal e da trindade, posteriormente
incorporados pela B"rea.

J no século 1@, o fil&sofo in"l%s !ord ?olin"roDe C17@17I1E reconhecia, no
Novo Gestamento, duas reli"i/es completamente diferentes a de 8risto e a de
PauloR3. =ant, !essin", >ichte e 6chellin" tamém fa4iam distin#ão entre os
ensinamentos de Jesus e o de seus KdiscípulosK. Om "rande n-mero de renomados
te&lo"os modernos aceitam e defendem essa tese.

Paulo, o impaciente 4elota, completamente diverso dos primeiros ap&stolos, é
considerado Kum caso típico de intoler*nciaK pelo te&lo"o )eissmannRU. le ariu
um profundo aismo entre crentes e incrédulos, passando por cima de muitos dos
ensinamentos de Jesus. 8olocou Jesus num pedestal e o transformou no 8risto que
Jesus nunca quis ser. 6e quisermos, porventura, encontrar al"uma veracidade
dentro do cristianismo, teremos que reeitar uma série de &vias falsidades que

foram consideradas intocveis, e voltar aos verdadeiros e puros ensinamentos de
Jesus e s quest/es essenciais da reli"ião. No entanto, é
&5&5
fcil perdoar todas as interpreta#/es de Paulo se considerarmos que, sem ele e
outros do"matistas, hoe não conheceríamos nenhum detalhe sore Jesus. 6ore
isso, o te&lo"o ;rimm di4 que KPor mais enrai4ados que esteam tais conceitos no
pensamento cristão, eles t%m pouco a ver com o verdadeiro JesusKRI.

ConclusesConcluses
Lestanos a"ora analisar até que ponto as fontes conhecidas podem elucidar a

historicidade de Jesus. +s manuscritos descoertos em !adaDh por NiDolai Notovitch



 

podem, induitavelmente, preencher uma importante, ine$plorada e ine$plicvel
lacuna na vida de 8risto. ntretanto, esta descoerta precisa ser em
fundamentada e corretamente apresentada para não ser interpretada como uma
tentativa fantstica e repentina de lan#ar uma lu4 nas trevas que revestem a
ori"em do cristianismo. Om retrato fiel de Jesus s& pode ser otido através de uma
e$tensa e oetiva investi"a#ão hist&rica, livre do do"matismo eclesistico e apoiada
nos melhores recursos da pesquisa moderna.

8omo professor de reli"ião cristã, tenho tido a oportunidade de verificar que
um n-mero cada ve4 maior de te&lo"os esclarecidos estão encontrando dificuldades

em aceitar determinados KmitosK que lhes foram impostos, tais como o do"ma daimaculada concep#ão ou da morte na cru4, se"uida de uma e$traordinria
ressurrei#ão e ascensão do corpo de 8risto, soretudo ap&s ter descoerto
Csomente na universidadeE al"uns novos elementos a respeito da hist&ria dos te$tos
ílicos. T%emse for#ados, de uma forma asurda, a calar sore esses
conhecimentos e a continuar a repetir as in"%nuas hist&rias da ?ília, como se
fossem a verdadeira palavra de )eus. 0ais recentemente, em 1@ de novemro de
19I, a B"rea 8at&lica Lomana declarou na revisão de sua constitui#ão do"mtica
CTaticano BBE, seu mais solene e importante documento, que a ?ília emana
diretamente de )eus, o que fa4 dela um te$to santo e canXnico nas suas partes e
na sua totalida
&3&3
de escrito so inspira#ão do spírito 6anto. KGudo o que foi escrito pelos autores
inspirados deve ser considerado como tendo sido escrito pelo spírito 6anto.K 2

?ília, para a B"rea, é mestre confivel, infalível e fiel. 0ilhares de cat&licosreceem esse ensinamento e, como em saemos, a KféK, na B"rea 8at&lica é um
elemento fundamental. sta postura é particularmente penosa para aqueles que são
os responsveis pela divul"a#ão dos do"mas da B"rea e que estão em informados
sore o atual estado da questão. 8rises pessoais e tra"édias humanas são frutos
que nascem, invariavelmente, desse conflito.

2 dire#ão da B"rea comete quase uma lasf%mia ao conferir autoridade
KdivinaK a te$tos repletos de erros, omiss/es, contradi#/es, falhas l&"icas, falsas
conclus/es, equívocos, defici%ncias, distor#/es, malentendidos, confus/es,
per-rios e mentiras &vias.

+ ispo an"licano John 2. G. Loinson desafiou oficialmente toda a B"rea a
e$por seu ponto de vista em rela#ão  ?ília. Om amplo e$ame dos fundamentos da
reli"ião cristã poderia redundar em uma reforma do"mtica. 2 B"rea, porém, ainda
parece esquivarse de qualquer forma de esclarecimento e continua a tratar

pro"ressistas coraosos, tais como =n", o te&lo"o de Gin"en, de uma forma
medieval.  é esta mesma B"rea que e$i"e, e espera de seus adeptos, corre#ão,
franque4a, honestidade e amor pela verdade. Bsto é ou não é uma fraude( 0as qual
a ra4ão disso tudo( 6er que a B"rea est interessada no emestar das almas dos
homens, que s& poderão se salvar respeitando o do"ma da reden#ão, ou est
simplesmente preocupada em preservar e manter o poder( 2 B"rea tem procurado,
por todos os meios, evitar que o mistério que envolve Jesus sea elucidado,
evitando que tenha sucesso qualquer tentativa racional de investi"ar o fenXmeno
8risto.

2 verdade sore Jesus, e sore o que ele realmente pre"ava, é mil ve4es mais
fascinante que todas as hist&rias inventadas a seu respeito.



 

Jesus, com certe4a, não pre"ou a institucionali4a#ão de uma i"rea
or"ani4ada, reduto de arro"antes neofariseus, sediados na infaliilidadeA nem a
conversão, so amea#a de morte ou de eter
&#&#
na dana#ão. le nunca aconselhou nem autori4ou nin"uém a ocupar, na terra,
importantes car"os divinosA nunca se considerou a encarna#ão de )eusA nunca
perdoou pecados ou conferiu a outros esse dom, nem nunca prometeu a vinda e a
perman%ncia de um spírito 6anto fora dele. Gamém não pediu a seus discípulos
que escrevessem um evan"elhoA se quisesse ele mesmo o teria feito. + que Jesus

realmente deseava( M uma questão difícil de ser resolvida, pois a tradi#ão oapresenta a n&s simplesmente como uma fi"ura de "rande inte"ridade moral e
possuidora de profundos sentimentos humanos e espirituais.

<oe, mais do que nunca, são atuais as palavras de 2lert 6chYeit4er,
pronunciadas em 1913 K+ cristianismo moderno tem que encarar a possiilidade do
passado hist&rico de Jesus ser revelado a qualquer momento.KR  Ludolf ?utmann
acrescenta Ku não ficaria nem um pouco chocado se os ossos de Jesus fossem
encontrados hoeKR7

2s KlacunasK que caracteri4am essa época canoni4ada pelas crXnicas da B"rea
poderiam ser providencialmente resolvidas com uma via"em ao +riente, que temse
demonstrado muito importante na compreensão dos atuais movimentos espirituais
do mundo. +s mu#ulmanos sempre preservaram a hist&riaA isto, untamente com os
vinte séculos de acumula#ão de documentos hoe em acelerado processo de
pesquisa, muito contriuir para os esclarecimentos desses pontos omissos.

2 alma de Jesus est intimamente li"ada ao espírito que impre"na aatmosfera característica da anti"a índia. Tamos, a"ora, ao encontro desse Jesus
+riental, pois $ +riente !u$, do +riente vem a lu4 e a promessa.

4inhas ia(ens pelo +i0alaia4inhas ia(ens pelo +i0alaia
m 1973, um semanrio alemãoR@ pulicou uma reporta"em sore um

professor que afirmava ter descoerto o t-mulo de Jesus 8risto. + arti"o tra4ia até
foto"rafias do suposto t-mulo, e
&$&$
esse professor declarava, aertamente, que Jesus não apenas tinha passado a

 uventude na índia, mas que tamém tinha sorevivido  crucifica#ão e que,
voltando para esse país sin"ular, l viveu como mestre itinerante, ou "uru, até sua
morte, em idade avan#ada, tendo sido possivelmente enterrado em 6rina"ar,
capital da 8a$emira.

ssa foi uma revela#ão estarrecedora, e a revista que ousou estampla
receeu milhares de cartas indi"nadas e protestos veementes. Porém, o arti"o
despertou interesse em al"umas pessoas de mente mais aerta, que sempre
olharam com desconfian#a para as pias hist&rias sore a imaculada concep#ão,
sore a ressurrei#ão e assun#ão de Jesus.

2inda hoe, ap&s de4 anos, continuam a che"ar cartas, com per"untas que
não podem ser corretamente respondidas, porque a afirma#ão de que Jesus viveu
na índia não foi levada a sério, praticamente, em nenhum dos milhares de livros
escritos sore Jesus. Parece incrível que nenhum cético tenhase colocado a questão
do possível lu"ar em que Jesus foi sepultado. 2inda que possamos dar uma



 

e$plica#ão aos mila"res reali4ados por Jesus, o fato de seu corpo ter simplesmente
desaparecido no ar e, se"undo a ?ília, ter sido levado para o céu, é inacreditvel

8ansado das respostas evasivas e insuficientes de meus professores sore a
fi"ura hist&rica de Jesus, depois de ter completado meus estudos de professor de
reli"ião, decidi partir para a índia e ver o que poderia descorir por mim mesmo. Na
primavera de 1979, voei para a índia com escala no "ito e desemarquei em
?omaim. 6e"ui por terra até )harmsala, aos pés do <imalaia, onde reside o )alai
!ama desde sua fu"a do Giete em 19I9. Pedilhe uma apresen ta#ão para o aade
do mosteiro de <emis, a fim de oter permissão para folhear o material escrito por

Notovitch, h cerca de cem anos. Precisei esperar quatro dias para oter umaaudi%ncia, mas finalmente pude ter o documento deseado, assinado por 6ua
6antidade, o décimo  quarto )alai !ama.

)iri"ime a 8a$emira onde me informaram que, dentro de al"uns dias 5 isto
é, entre o nono e o décimo  primeiro dia do
&%&%
quinto m%s tietano 5, seriam encerradas as famosas pe#as de mistério, que tanto
deleitaram Notovitch. + festival, chamado 8ham ou 6etchu, era uma homena"em
ao santo profeta e udista Padmasamhava.

<oe podese che"ar de Xnius a !eh, capital de !adaDh, com relativo
conforto, ap&s uma via"em de dois dias através do <imalaia. 'uando finalmente
che"uei a <emis, as festividades  tinham come#ado. <avia muita "ente e, apesar
de ter sido permitida a presen#a de estran"eiros h apenas cinco anos, havia mui
tos turistas ocidentais por l. Não quis anunciar o motivo de minha visita naquela

ocasião e, dei$ando <emis, voltei a !eh. Le"ressei tr%s semanas depois. <emis é omaior, mais rico e mais importante mosteiro de !adaDh. 6eu nome deriva da
palavra indiana 2em ou 2en Cdo s*nscrito 2ima, que si"nifica neve, frioE, de onde
se pode concluir que a re"ião  devia ter sido haitada antes da atual cultura
tietana.

O mosteiro de 2emis, situado a 3  metros de altitude, no 2imalaia, a 43 quilmetros de
$eh, !a5ital do $ada"h.

..
Paci%ncia e perseveran#a são duas virtudes que o estran"eiro deve cultivar

nessas para"ens, porque, a princípio, nos dão pouca aten#ão. u participava do



 

convívio dos mon"es apenas na co4inha, que mais parecia o laorat&rio de um
alquimista medieval, onde e$perimentei o ch de mantei"a sal"ada. 2o anoitecer,
um mon"e, com um "esto silencioso, levoume até minha cela. +s dias se"uintes
passei praticamente so4inho, percorrendo os arredores ou e$plorando os corredores
do mosteiro. 6& reencontrava meus ami"os quando a fome apertava. Na manhã do
quarto dia, um ovem mon"e apareceu em meu quarto e me fe4 sinal para se"uilo.
 eu o se"ui, através de estreitos corredores e ín"remes escadas de madeira, até o
terra#o do "rande templo, onde os mon"es estavam reunidos ao redor de uma
enorme mesa. Om deles, de meiaidade e aspecto solene, diri"iuse a mim num

in"l%s perfeito. ra NaYan"Gserin", secretrio e intérprete do aade, que e$plicouque 6ua 6antidade, o Limpoche )un"seF, souera de meu interesse e deseava
falarme.

nquanto a"uardava, ouvi uma hist&ria curiosa, contada por NaYan"Gserin",
a respeito do anti"o aade de <emis e chefe espiritual da seita tietana )uDpa
=ar"Fupa, dado como desaparecido depois da invasão comunista chinesa. + aade,
que nessa ocasião estava mer"ulhado em profundos estudos no Giete, sua ptria,
não teve permissão para partir porque insistiu em levar os pais, que não queria
aandonar naquele momento difícil. 2l"um tempo depois o "overno comunista lhe
proiiu qualquer correspond%ncia e, se"undo a -ltima notícia que se teve dele, es
tava num campo de prisioneiros.

'uin4e anos mais tarde foi oficialmente declarado morto e come#ou a ser
procurado so a forma de uma nova reencarna#ão. 6eis anos ap&s a data
presumida de sua morte, os lamas encontraram em )alhousie C)areelin"E um

menino de R anos, consa"rado como Limpoche )ru"pa, em 197I, com a idade dedo4e anos. ste ovem tinha um mestre idoso, chamado Limpoche )un"seF, que
até a consa"ra#ão do menino tinha dedicado todo o seu tempo ao estudo e 
disciplina.
11

)urante minha estadia entre os mon"es, me chamou a aten#ão um homem
alto, de apro$imadamente 3H anos, que, por suas fei#/es, não demonstrava ser
tietano, mas sim um ocidental. )escori que era australiano. Bnteressandose pelo
meu traalho de pesquisa, ofereceuse para servir de intérprete, durante minha
entrevista com o 6anto )alai !ama, que s& falava tietano.

6olene e  idoso, 6ua 6antidade me esperava, sentado na posi#ão de ?uda,
sore um pequeno trono numa sala ma"nificamente decorada. )iante dele, sore
uma mesa ai$a, estava uma $ícara de ch de prata ricamente decorada. 8urveime
diante dele com os ra#os cru4ados, de acordo com o cerimonial, e fui convidado a

me sentar no tapete  sua frente. 6eus olhos vivos e rilhantes, cravados em um
rosto enru"ado, sorridente e adornado por uma rala ara ranca, irradiavam
ondade e saedoria. ntre"ueilhe a carta de apresenta#ão e procurei convenc%lo
de quão importantes seriam aqueles te$tos para toda a cristandade.

8om um sorriso complacente, o sio lama aconselhoume a, antes, descorir
a verdade por mim mesmo, para depois querer endireitar o mundo. Naquele
momento não conse"ui entender suas palavras. + australiano s& tradu4iu uma parte
daquilo que o lama me disse. Por fim, o 6anto !ama me informou que os
manuscritos que eu procurava não haviam sido encontrados.



 

ssa notícia caiu sore mim como um raio. )esapontado e um tanto confuso,
me retirei, com a forte impressão de que o mosteiro queria "uardar para si, ainda
por muitos anos, este se"redo tão precioso.

2pesar disso, conse"ui reunir vrias informa#/es sore Notovitch e os te$tos
por ele descoertos, che"ando até mesmo a uma fonte anterior.

m 1@IU, em antes da che"ada de Notovitch a <emis, uma senhora de nome
<arveF  tinha falado sore os escritos sore Bssa em sua ora, intitulada
2venturas de uma 6enhora na Gartria, 8hina e 8a$emira CTol. BB, p". 13E.

6ir >rancis \oun"husand, emai$ador da 8oroa ?rit*nica unto  corte do

0ara de 8a$emira, relata  p"ina R1U de seu li22
vro + 8ora#ão de um 8ontinente o encontro que teve com Notovitch, no desfiladeiro
de Qoila, e recorda que passaram a noite em um acampamento. Nessa ocasião
Notovitch vinha de 8a$emira, em via"em para 6Dardu.

m 1@9H, o renomado hindulo"ista de +$ford 0a$ 0ller Cnascido em )essau
em 1@R3E quis tachar a descoerta de Notovitch de fraudulenta. 0ller, que nunca
esteve na índia, declarou que, ap&s consultar autoridades in"lesas de 8a$emira, foi
informado de que não havia nada nos re"istros locais sore a estadia de um
europeu de perna querada em um dos mosteiros locais. Podemos perceer melhor
o conte$to intelectual de 0ller, através de uma carta que ele enviou em 1@7 a um
ami"o K2 índia est muito mais preparada para receer o cristianismo que a Loma
e ;récia do tempo de 6ão Paulo C...E e "ostaria de participar da missão destinada a
destruir o pérfido sacerd&cio indiano para arir as portas da índia aos ensinamentos

cristãos.KR9 quanto aos te$tos citados por Notovitch, h informa#ão de que outras
pessoas os folhearam, como por e$emplo o 6Yami 2hedananda, da 0issão
LamaDrishna de 8alcut que, em 19RR, ap&s ler 2 Tida )esconhecida de Jesus,
partiu para <emis. 8ético diante da afirma#ão de Notovitch, queria ver com os
pr&prios olhos. Para sua surpresa, encontrou os referidos documentos e, sendo
versado na lín"ua pali, fe4 uma tradu#ão direta do te$to. 0ais tarde nos fala dessa
descoerta, em seu livro de via"ens =ashmiri + Gietti, escrito em en"ali.

Gamém o professor e artista russo Nicholas Loerich visitou, em 19RI, o
mosteiro de <emis e fala desses documentos em sua ora + 8ora#ão da ]sia.
!adF <enrietta 0erricD, em seu livro de via"ens pulicado em 1931, intitulado No
Geto do 0undo, confirma a e$ist%ncia dos documentos.

2inda no século 19, o )r. =. 0ar$, "rande conhecedor do Giete, nos dei$ou
um dirio Cver ilustra#ãoE, que foi encontrado em uma missão da B"rea 0orvia em

!eh, no qual comentava a visita que Notovitch fe4 ao mosteiro de <emis.
&&



 

6ma 5(gina do di(rio do mission(rio r. a, onde se men!iona o tratamento de uma dor
de dente de 8otovit!h.

!o"o ap&s meu retorno a !eh, procurei pela missão da B"rea 0orvia,
fundada em 1@@I pela ordem dos irmãos lei"os de <errnhutter.

2l"uns 4elosos missionrios cristãos tinham ido para o Giete muito antes
daquela data. +s mon"es capuchinhos residiram em !hasa desde o século 1U, na
esperan#a de converter tietanos ao cristianismo, esfor#o esse que, no entanto, não
teve sucesso. Bsto porque quando os missionrios contaram que 8risto tinha se
sacrificado na cru4 pela reden#ão da humanidade e que tinha ressuscitado em
se"uida, os tietanos acharam tudo muito natural e e$clamaram entusiasmados KM
eleK

 +s pios udistas estavam totalmente convencidos de que 8risto era uma
encarna#ão de Padmasamhava. Gratavase da mesma pessoa.

+s missionrios acaaram desistindo de converter a popula#ão, não por terem
encontrado muita resist%ncia, mas sim porque seus ensinamentos eram
simplesmente interpretados como uma ulterior confirma#ão dos ensinamentos que
foram proclamados por 6aDFamuni, Padsamhava, e outros santos udistas 3H.
2tualmente, e$istem somente 1@I cristãos entre toda a popula#ão de !adaDh.

>ui receido pelo diretor da missão, o padre La4u, um tietano, que, com
muita cordialidade, durante um ch, contoume a hist&ria da missão. Não pXde,
porém, me mostrar o dirio porque, tr%s ou quatro anos antes, ele havia
desaparecido misteriosamente. Nessa ocasião, uma dele"a#ão de Qurique passou
por !eh, e o neto do renomado )r. >rancDe Ccole"a do )r. 0ar$E hospedouse, por
um certo tempo, na missão. + ami"vel padre não saia e$plicar como o livro tinha

desaparecido, mas lemrou que o professor <assnain, de 6rina"ar, havia
foto"rafado suas partes principais quatro anos antes 9ver ilustra:o;. <assnain foi
quem forneceu ao rep&rter da revista Stern os dados que, em 1973, causaram tanta
celeuma.

2p&s fa4er ainda al"umas investi"a#/es sore o dirio desaparecido, na
ilioteca municipal local e na de 8ha"lamsar, uma cidade4inha pr&$ima, haitada
por refu"iados tietanos, decidi aandonar a Kpaisa"em lunarK de !adaDh e voltar
ao Kvale feli4K de 8a$emira.

2o atravessar o vilareo de 0uleD, tive a oportunidade de admirar, esculpido
em uma rocha vertical de 1R metros de altura, um ai$orelevo de 0aitreFa, o
salvador dos udistas, cuo advento foi profeti4ado por 6aDFamuni. + nome



 

0aitreFa parece corresponder ao aramaico eshia, o messias que os udeus
continuam a esperar como seu salvador.

8a$emira possui vales férteis, "randes e serenos la"os e rios de "ua
límpidas, e por isso é chamada a 6uí#a da índia. 8ons
55
truída aos pés do KGeto do 0undoK C<imalaiaE, rodeada por montanhas coertas de
ve"eta#ão, este paraíso, desde tempos imemoriais, atraiu "ente de todas as partes,
principalmente no período ureo da 8a$emira, quando che"aram pere"rinos de todo
o mundo para estudar os ensinamentos do ?uda ;autama, "uiados pelos

renomados mestres de 8a$emira. sta cidade é conhecida como o centro doudismo 0ahaFana e sede dos mais elevados valores espirituais e culturais. + fo"o
devastador do Bslã varreu aquelas para"ens dei$ando poucos vestí"ios dos "randes
mosteiros, dos templos e das li#/es dos ascetas.

2pesar de sua idílica locali4a#ão, 6rina"ar é uma cidade comercial, a"itada e
arulhenta. Lodeada de la"os, foi construída  mar"em esquerda do "rande la"o
)al Cdal W lentilhaE e é toda recortada por in-meros canais que a fa4em parecer
uma Tene4a
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do +riente. Oma parte considervel da popula#ão vive em casas flutuantes, que
podem variar de simples Kdon"asK a verdadeiros palcios, ancorados s mar"ens
dos la"os, entre ardins tamém flutuantes, ou nos canais da cidade velha.

)urante o tempo em que estive em 6rina"ar, morei num velho arco, em um
pequeno la"o, de onde eu podia tomar um Kt$iK a remo para qualquer parte da

cidade. Oma verdadeira frota de arcos diri"idos por comerciantes distriuía asmercadorias  popula#ão. <avia até um correio itinerante, que prestava servi#os
dirios. Não é preciso salientar o encanto deste elo lu"ar, procurado por muitos
turistas americanos e europeus que costumam passar lon"os períodos nessas casas
flutuantes estudando s*nscrito ou apenas aproveitando a a"radvel atmosfera.

)e onde eu estava, podia che"ar em de4 minutos  moderna universi dade de
8a$emira, onde tinha  disposi#ão e$tensa e interessante literatura no meu campo
de estudo.

>oi nessa ocasião que conheci o professor <assnain.
le era um erudito de fama internacional, doutor em hindulo"ia e arqueolo"ia,

autor de vrios livros, diretor do K8entro de Pesquisas de 8a$emira para studos
?udistasK e de todos os museus, cole#/es e arquivos de 8a$emira, além de
professor convidado, no Japão e stados Onidos, e memro da 8onfer%ncia
Bnternacional da Pesquisa 2ntropol&"ica, de 8hica"o. 0as, apesar de toda essa

a"a"em, era uma pessoa simples e afvel. )epois de lhe falar sore minhas
inten#/es e planos, ele discorreu com "rande entusiasmo sore suas pr&prias
pesquisas, adiando todos seus compromissos para o dia se"uinte. 2o final de nosso
encontro, convidoume para visitlo em sua casa.

No curso de nossa conversa, faloume de tudo que havia descoerto, nos
-ltimos vinte anos, sore a presen#a de Jesus na índia. ;rande parte de seu
conhecimento derivava de uma ora pioneira, intitulada Jesus no Paraíso Gerrestre,
fruto de de4 anos de traalho de um advo"ado erudito chamado 2l<a =hYaa
Na4ir 2hmad, e pulicada em 19IR, no !ahore.

0as todos os acontecimentos hist&ricos, todas as descoertas,
##



 

Srinagar vista do <'rono de Salom:o<, !om suas !asas e =ardins 0lutuantes, ao longo das
margens do lago al.

correla#/es e provas apresentadas são incompreensíveis e podem ser interpretadas
como hip&teses asurdas, se não forem consideradas  lu4 das mais recentes
pesquisas sore a vida de Jesus. 2té que se tenha em mãos uma prova irrefutvel
da historicidade de Jesus, é impossível afirmar se ele, em sua mocidade, esteve ou
não na índia, se soreviveu  crucifica#ão, se ocorreu ou não a ascensão, se voltou
 índia e l morreu em idade avan#ada.

6em essa fundamenta#ão, qualquer pessoa criada dentro do cristianismo
descartaria a possiilidade de Jesus ter vivido na índia, talve4 com um sorriso
divertido ou complacente. M realmente difícil desvencilharse de uma tradi#ão de R
HHH anos. ntretanto, emora essa tradi#ão susista h tanto tempo, isto não si"ni

fica que, por isso, ela sea verdadeira ou completa.Galve4 pudéssemos come#ar oservando mais de perto um fato que não se
perdeu por entre mitos e lendas, na noite dos tempos, e que tem um "rande
si"nificado para a tese de que Jesus viveu na índia a presen#a de trios udias no
leste de Bsrael e mesmo em 8a$emira. 2ntes disso, porém, voltando um pouco mais
no tempo para ampliar o nosso conte$to, queremos e$aminar a impressionante
fi"ura ílica de 0oisés, o "rande profeta do 2nti"o Gestamento.
$$

Capítulo 2Capítulo 2
Moisés e os Filhos de DeusMoisés e os Filhos de Deus

A -ri(e0 dos +ebreusA -ri(e0 dos +ebreus
Na opinião de modernos pesquisadores, 2raão, patriarca dos hereus, foi,

realmente, um persona"em hist&rico, que nasceu por volta de 17HH a.8, a quem o)eus Javé ordenou K6ai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, para a
terra que eu te indicareiK. C;%nesis, 1R,1E. 'ual a terra natal dos antepassados de
2raão( ?lavatsDF sustenta que as primeiras lín"uas semíticas derivam de
corruptelas fonéticas da anti"a lín"ua indiana, o s*nscrito. 2 palavra 2dima, em
s*nscrito, quer di4er Ka primeira pessoaK 9adi si"nifica primeiro de todosE e 2ava ou
2eva poderia si"nificar Ko que torna a vida completaK 9hava si"nifica oferenda
sacrificialA heva"in, devotado a, asorto emE. m sua oraU outrina Se!reta+ , <. P.
?lavatsDF escreve que os hereus eram descendentes dos 8handalas, indianos de
condi#ão social humilde, que não pertenciam a nenhuma casta. 0uitos deles eram
e$r*manes que se refu"iaram na 8aldéia, em ]ria CBrãE e no 6indh e que



 

pertenciam aos ar*manes ou nãor*manes, Ba pelos idos de @HHH a.8. m um
remoto período dessa hist&ria os ar*manes insur"iramse contra a desumanidade
do sistema de castas, mas nada puderam fa4er contra a casta dominante dos
r*manes, e por isso precisaram emi"rar. )e acordo com o capí
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tulo R9 do ;%nesis, o filho de 2raão, Jac&, foi visitar !aão na terra dos K>ilhos do
+rienteK. 2lém disso, no livro de Josué, est escrito que o povo de Bsrael é
ori"inrio do !este Cisto é, da re"ião ao leste de BsraelE.

K2ssim di4 o 6enhor )eus de Bsrael 2lém do dil-vio haitavam outrora os

vossos pais, Gare, pai de 2raão e de Nacor, e serviram a outros deuses. Porém,tirei vosso pai 2raão do outro lado do dil-vio e o condu4i s terras de 8anaã, e
multipliquei sua descend%ncia e lhe dei Bsaac.K CJosué RU,R3E

)iversas passa"ens do ;%nesis afirmam que a verdadeira ptria de 2raão
situavase em <arã. 6e"undo ;%nesis 11,3R, 2raão morava em <arã quando )eus
lhe ordenou que partisse. ntão 2raão disse ao seu servo mais velho Kirs 
minha terra e  minha parentela e escolhers uma esposa para meu filho BsaacK.
C;%nesis RUE. ;eralmente sup/ese que <arã estivesse locali4ada na ?ai$a
0esopot*mia, hoe em dia conhecida como Es"i>Ch?rran. Porém, no norte da índia,
e$iste uma pequena cidade chamada <arã, a poucos quilXmetros ao norte de
6rina"ar, capital de 8a$emira, onde e$istem restos de anti"os muros que os
arqueolo"istas atriuíram a um período muito anterior  ra 8ristã. 2pesar da
impossiilidade de reconstruir a rota das trios nXmades, um estudo cuidadoso dos
elementos de que dispomos nos leva a crer que, em 173H a.8, os nXmades,

liderados por Jac&, tomaram o rumo do "ito.0anetho, sacerdote e historiador e"ípcio, escreve KBnesperadamente, um
povo de ori"em humilde sur"iu do +riente, entrou coraosamente em nosso país e o
dominou pela for#a, sem ter encontrado "rande resist%nciaK. 2l"uns murais das
c*maras morturias representam estes conquistadores como pessoas de pele clara
e caelos escuros.
5.5.

-inturas murais em um t@mulo egí5!io um o0i!ial egí5!io re!ebe nmades semitas, 5inta>
dos !om uma !or de 5ele mais !lara e !om um 5er0il di0erente daquele dos egí5!ios. Com

um gru5o !omo este, JosB !hegou ao Egito.

No sétimo capítulo dos 2tos dos 2p&stolos, 6anto stevão nos conta, em
poucas palavras, como 2raão, o patriarca dos udeus, foi impelido para a terra que
o 6enhor da "l&ria lhe queria mostrar. le saiu Kda terra dos caldeus, indo morar em
<arãK, viaando através da 0esopot*mia. M possível que as trios nXmades,
lideradas por 2raão, tenham dado um nome familiar ao lu"ar onde



 

temporariamente se estaeleceram, a noroeste da 0esopot*mia. >or#ado pela
fome, o "rupo se"uiu para o "ito, porque Jac&, o filho de 2raão, souera que Kha
via tri"o no "itoK. m reve, porém, foi ori"ado a retornar  Palestina. 2pesar das
diver"%ncias que caracteri4avam o relacionamento entre os filhos de 2raão, isto é,
entre Bsaac, sa- e Jac&, com a "era#ão se"uinte, o clã se transformou numa trio
unida.

No tempo dos hicsos, os do4e filhos de Jac&, aatidos pela fome, retornaram
ao "ito, fi$andose, primeiramente, na província de ;oshen. Testí"ios de
a"rupamentos semíticos, datados dessa época, foram encontrados a nordeste do

delta do Nilo. Para come#ar, os hereus se multiplicaram rapidamente, espalharamse por todo o país, tornandose ricos, poderosos e influentes. Porém, antes do fim
da dinastia dos hicsos,
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Em +D4 a.C, sua 5osi:o =( tinha se deteriorado devido a !on0litos intestinos.

2ssim, podemos di4er que a palavra KhereuK não si"nificava ori"inalmente
um "rupo nacional ou étnico, mas qualquer pessoa, sem direitos e sem teto
permanente, cuo destino era servir aos e"ípcios, como mãodeora arata Cmais
tarde, foram condenados a traalhos for#adosE, como se depreende das fontes que
che"aram até n&s, datadas dos séculos 13 e 1U a.8. + te$to de ^$odo C1,11E narra
que os antepassados dos israelitas foram ori"ados a construir como escravos as ci
dades de Piton e Lamsés. >oi por essa época que as trios semíticas, "uiadas por
0oisés, dei$aram o "ito, rumo  terra de seus ancestrais, a terra aen#oada que
lhes havia sido prometida pelo )eus Javé.

4anu 6 4anes 6 4inos 6 4ois7s4anu 6 4anes 6 4inos 6 4ois7s
2s coisas se tornam mais fceis e claras se partirmos de al"umas fi"uras

representativas das principais linhas culturais do +riente. No século 19, foi

levantada a hip&tese de certos paralelos. 2ssim, na índia anti"a, o le"islador e
político era conhecido pelo nome de 0anu. No "ito, por 0anes. 0inos era o nome
do rei de
5252

8reta que foi estudar no "ito as leis que ele pretendia introdu4ir na ;récia. +
líder do povo hereu que nos le"ou os de4 mandamentos chamavase 0oisés.
0anu, 0anes, 0inos e 0oisés, dada a enorme influ%ncia que e$erceriam na hist&ria
da humanidade, estavam destinados a mudar a face do mundo. Godos os quatro
estatuíram as leis que continuariam a ter for#a no futuro, alicer#ando as sociedades
sacerdotais e teocrticas. Godos procederam de acordo com um modelo arquetípico



 

muito mais evidente que as meras semelhan#as dos nomes e institui#/es que eles
criaram.

0anu é uma palavra s*nscrita que si"nifica Kum homem de qualidades
e$cepcionais, um dispensador da leiK. +s quatro nomes acima citados t%m uma
ori"em s*nscrita comum.

6empre, na aurora de todas as civili4a#/es, sur"em seres predestinados a
"randes feitos, a condu4ir as massas, a mover as en"rena"ens do pro"resso ou a
"overnar. 2o invés de se dei$arem dominar pela sede de poder que tanta atra#ão
e$erce sore pessoas incultas, preferem, como líderes espirituais e culturais, usar

do poder que lhes foi concedido, para viver em harmonia com o 6er 6upremo quee$iste na consci%ncia de todos os homens. nvoltos por uma auréola de mistério,
suas ori"ens e suas vidas transformamse em lendas. 6ão chamados KprofetasK ou
Kemissrios de )eusK e reformulam as oscuras revela#/es do passado que s& eles
saem interpretar. m suas mãos hailidosas, toda a realidade pode ser
transformada numa manifesta#ão do poder celestial que eles t%m condi#/es de
invocar ou aplacar. 0a"os da índia e de Bsrael podiam, por e$emplo, colocar uma
serpente em estado catatXnico, e$iila como um caado diante de todos e depois
fa4%la voltar ao seu estado normal. sse é, alis, um truque muito popular no
repert&rio dos faquires.

+s adeptos e intérpretes literais das leis de 0anu, aliandose a mais influente
casta dos r*manes e dos sacerdotes, desequiliraram a estrutura social dos Tedas,
causando assim o declínio e a ruma de seu povo que, posteriormente, iria ser
sufocado so o corrupto domínio sacerdotal. )a mesma forma, aqueles que

documentaram a tradi#ão oral de 0oisés, se ape"aram, soretu5&5&
do, ao comportamento desp&tico de seus predecessores, quando no "overno do
povo de Bsrael Cou filhos de )eusE.

8ue0 'ra 4ois7s98ue0 'ra 4ois7s9
2 etimolo"ia do nome de 0oisés é muito discutida. No "ito, mos si"nifica

simplesmente crian#a ou, literalmente, KnasceuK Cp. e$. GutmosisE. )e acordo com
outra interpreta#ão, aseada no heraico, o nome deriva de mo, "ua, e useh,
salvo, o que corresponde  lenda se"undo a qual 0oisés foi encontrado flutuando
nas "uas de um rio, dentro de um cesto de vime C^$odo R,1HE. 'uanto ao 0oisés
hist&rico, é impossível estaelecer um quadro preciso deleA a pr&pria tradi#ão
dei$ou muitas quest/es sem resposta, criando e$pectativa em torno do ar"umento.
+ 2nti"o Gestamento prova que 0oisés não poderia, asolutamente, ser o autor dos

cinco livros que lhe são atriuídos. + Pentateuco é resultado de séculos de tradi#ão
oral e escrita, derivada de diversas fontes, como se dedu4 da variedade de estilo,
das in-meras repeti#/es e contradi#/es, e das incompatíveis varia#/es de al"uns
princípios teol&"icos sicos. 0as, apesar das somras proetadas pelo passado,
podemos afirmar com se"uran#a que 0oisés foi, de fato, um persona"em hist&rico.
M certo que ele cresceu na corte real e foi educado por sacerdotes, que era muito
culto e que foi uma pessoa influente em todas as esferas de "overno. 0oisés
utili4ouse de um sincretismo que somava  sã doutrina curiosas prticas m"icas,
que cominava com elementos védicos e com elementos da idolatria e"ípcia. 6ua
inten#ão era proclamar a e$ist%ncia de um s& )eus, o )eus de Bsrael, e pXr fim 
adora#ão de todos os outros deuses. Para provar a vontade de )eus Cna verdade, a



 

suaE recorria a Kmila"resK. 6e a mitolo"ia "recoromana foi descartada como fonte
do cristianismo, não foi isso que aconteceu com os te$tos de 0oisés, ainda que sea
difícil reconhecer no )eus vin"ativo descrito por 0oisés como um fo"o devorador o
mesmo )eus do Novo Gestamento.
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'uem se opusesse  sede de poder de 0oisés era impiedosamente destruído.
 era "eralmente através do fo"o que 0oisés costumava defender suas convic#/es,
ainda que conhecesse tamém vrios passes de m"icas. 2p&s sua e$ii#ão perante
os ma"os e"ípcios C^$odo 7 @13E, sua fama de "rande feiticeiro che"ou até a

;récia. Nos primeiros anos do cristianismo, sur"iram al"uns livros ap&crifoscompletando o Pentateuco, e que atriuíam o conte-do m"ico desse documento a
0oisés. )epois do nascimento de 8risto, foram divul"ados o se$to e sétimo livros de
0oisés que retomavam a tradi#ão e"ípcia, apresentando uma série de palavras e
preces m"icas feiti#aria e te$tos de doutrinas secretas de diversas proced%ncias.

m 19R@, Jens Juer"ensR pulicou uma ora chamada + 0oisés ?ílico, onde
prova que os sacerdotes e"ípcios saiam faricar a p&lvora h mais de  HHH anos,
e que a empre"avam emS fo"os de artifícios e como uma espécie de luminria
en"ali. Oma outra informa#ão vem do professor e arque&lo"o in"l%s >linders Petri,
que na sua ora Pesquisas no 6inai, de 19H, nos mostra que 0oisés não tinha
autoridade somente sore os templos e"ípcios, mas tamém sore as minas reais
do 6inai e, conseqentemente, sore a mina de en$ofre, de K;nefruK, em atividade
a partir do ano I HHH a.8. 0oisés tinha aprendido a faricar p&lvora nos livros
secretos sacerdotais e sua composi#ão,  ase de en$ofre, carvão e salitre, provou

ser muito simples do ponto de vista técnico. 2ssim, quando seus s-ditosrecusavamse a oedec%lo nas suas contínuas pre"a#/es C^$odo 1@,13E, ele
enviava um fo"o devorador que os fa4ia curvarse  sua vontade. C^$odo, 19,1@A
RU,17A 33,9A )euteronXmio U,11A U,RUA U,33A U,3A I,UA I,IA I,R3A 9,3A 3R,RRE.

8omo representante do )eus do >o"o, 0oisés e$ercia um "rande poder, e
quando o povo se ne"ava a cumprir os sacrifícios e$i"idos, astava uma simples
demonstra#ão do poder divino para que tudo voltasse ao normal. Tease, por
e$emplo, o incidente do 0onte 6inai C^$odo 19EA a morte pelo fo"o de RIH pessoas,
ap&s a reelião de 8ore CN-meros 1,13IEA e a morte dos milhares de outras em
uma tempestade de fo"o, por terem se insur"ido contra 0oisés CN-meros 1,3
IHE.
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+s filhos de 2arão foram atin"idos fatalmente por uma chama de fo"o quando
desoedeceram a vontade divina C!evítico 1H,17EA o pr&prio 0oisés sofreu "raves

queimaduras resultantes, lo"icamente, de uma e$plosão e, por ter ficado com o
rosto horrivelmente deformado, foi ori"ado a corilo com uma atadura especial
C^$odo 3U, R93IE.

0oisés continua a ser considerado um "rande le"islador, porém, é fato saido
que os )e4 0andamentos nada mais eram que o resumo de leis que vi"oravam
entre povos do +riente Pr&$imo e da índia, muito antes do nascimento de 0oisés, e
que eram comuns tamém na ?ailXnia,  h 7HH anos. 2 famosa lei do rei
ailXnico <amurai C7R@1@ a.8E, inspirada no Li"Teda dos hindus,  continha
todos os de4 mandamentos.

2 idéia de um )eus -nico, onisciente, invisível, pai do universo, ser de amor e
ondade, pai de miseric&rdia da humanidade e da fé,  e$istia entre os Tedas e no



 

n&rdico dda, em antes de 0oisés. 2té mesmo Qoroastro era aertamente
proclamado -nico.

+ papiro de Prissa Cmil anos antes de 0oisésE narra as se"uintes palavras que
)eus disse, a respeito de si pr&prio Ku sou o uno invisível, oculto, criado r do céu,
da terra e de todas as criaturas. 6ou o "rande )eus incriado e -nico. u sou o
passado e conhe#o o futuro. 6ou a ess%ncia e a lei universalK. No "ito, o princípio
de unidade divina era considerado KindescritívelK muito antes que 0oisés falasse do
KinominvelK. 8u"5u 8u" si"nifica Ksou aquele que souK Ccomparase este te$to com
aquele de ^$odo 3,1U K6ou o que souKE.

<oe  não se duvida da e$ist%ncia de 0oisés como persona"em hist&rico. Noentanto, suas proe4as her&icas aseiamse, em "rande parte, em lendas muito mais
anti"as, como a lenda do deus ?aco ori"inalmente rae. ?aco, como 0oisés, foi
salvo das "uas, cru4ou o 0ar Termelho a pé en$uto e escreveu leis em tuas de
pedra, tinha e$ércitos "uiados por colunas de fo"o e emitia raios de lu4 pela testa. 3

+ Li"Teda nos conta que Lama foi tamém um "rande le"islador e um
poderoso her&i. < pelo menos I HHH anos, condu4iu seu povo através da ]sia, até
a índia, e pelo caminho fe4 sur"ir fontes no deserto Ccf. ^$odo 17E, apresentou a
seu povo
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oisBs !om as 5rotuber?n!ias em 0orma de raios, !omo a!o e Fama.
5#5#
uma espécie de man como alimento Ccf. ^$odo 1E e dominou uma epidemia
"ra#as  soma, uma eida sa"rada chamada tamém K"ua da vidaK da índia.
>inalmente conquistou a Kterra prometidaK Cíndia e 8eilãoE e invocou uma chuva de
fo"o contra o rei. 2tin"iu o 8eilão através de um anco de areia durante a maré
ai$a em uma localidade até hoe chamada Kponte de LamaK. 8omo 0oisés, Lama é

descrito com raios de lu4 saindo da cae#a Cos raios da ilumina#ãoA vea ilustra#ãoE.8omo 0oisés, tamém Qoroastro CQaratustraE tinha um fo"o sa"rado  sua
disposi#ão, com o qual ele podia reali4ar e$traordinrias fa#anhas. )e acordo com
escritores "re"os, como ^$odos, 2rist&teles e <ermundorius, Qoroastro viveu I HHH
anos antes de 0oisés. 8omo 0oisés, tinha san"ue real, foi tirado de sua mãe e
aandonado. 2p&s completar trinta anos, tornouse o profeta de uma nova reli"ião.
)eus, envolto em lu4 e anunciado pelo som de trov/es, apareceulhe, sentado em
um trono de fo"o, na montanha sa"rada de K2lordK e, em meio s chamas,
anuncioulhe sua lei sa"rada. Qoroastro e seus adeptos tamém se colocaram a
caminho de uma distante Kterra prometidaK e, com a auda de )eus, atravessaram
o mar a pé en$uto.



 

2s narrativas udaicas, com que estamos mais familiari4ados, come#am com a
emi"ra#ão das trios de Bsrael, so a lideran#a de 0oisés, partindo do "ito em
usca de uma nova terra de lierdade.

2inda não e$iste uma concord*ncia sore a locali4a#ão da terra de ;oshen
C;osenE, onde os israelitas se reuniram inicialmente, mas parece ter sido  mar"em
oriental do delta do Nilo. 2 ?ília aponta para uma mudan#a de fara& nesse período.
ste fato coincide com a e$pulsão dos hicsos no início da décimaoitava dinastia
e"ípcia, so 2m&sis B. 2 melhor rota para se"uir rumo  Palestina seria pelo
nordeste, partindo do 0ar Termelho. sta rota, entretanto, estava so o controle

filisteu. 2té hoe constitui um mistério o fato de 0oisés não ter se"uido pela estradade ?eershea, que seria o local mais se"uro para os israelitas. 0oisés preferiu o sul,
che"ando no terceiro m%s ao 0onte 6inai, on
5$5$
ri acreditase, tenha acontecido a impressionante demonstra#ão 2 )eus do >o"o
de 0oisés, Javé. ssa montanha é hoe conhecida elo nome de KJeel0ushaK, que
si"nifica a Kmontanha de 0oisK 6e"undo a ?ília, os israelitas permaneceram no
0onte 6inai durante oito meses, de onde partiram em usca da terra prometida
Porém, esta tentativa falhou e o povo de Bsrael teve que se instalar no osis de
8ades, onde, ainda se"undo a ?ília, viveu durante quarenta anos Ceste n-mero
simoli4a no entanto um período muito maiorE.

2 esta altura dos acontecimentos, 0oisés compreendeu que não viveria o
suficiente para "uiar seu povo até o fim do caminho Cver )euteronXmio 31,1E. Por
isso promul"ou as leis que deveriam ser consideradas como sa"radas na terra

prometida, deu instru#/es sore o período de transi#ão ap&s a travessia do rioJordão, cuidou dos -ltimos detalhes, fe4 um discurso de despedida e, finalmente,
com al"uns companheiros, partiu para o paraíso, Konde corre o leite e o melK
C)euteronXmio 3U,17E.

2té hoe, nin"uém sae onde foi sepultado, o que é em estranho, porque
e$iste uma detalhada descri#ão do lu"ar

Ke 0oisés suiu então das planícies de 0oa para o monte Neo, até o cume
do Pis"a... diante de ?etpeor...K

Parece impossível que o povo de Bsrael não tenha se preocupado em
encontrar um lu"ar di"no para sepultar seu "rande profeta e salvador. Portanto,
deve e$istir pelo menos al"um vestí"io dele... , de fato, e$iste, mas não nas
pro$imidades da Palestina, como seria de se esperar, mas sim no norte da índia.

- /:0ulo de 4ois7s e0 Ca;e0ira- /:0ulo de 4ois7s e0 Ca;e0ira

ncontramos na ?ília cinco pontos de refer%ncia que nos levam ao t-mulo de
0oisés Ccf. )euteronXmio 3UE as planícies de 0oa, o monte Neo nas montanhas
de 2arim, o cume do
5%5%
monte Pis"a, ?etpeor e <eseon. 2 Kterra prometidaK foi e$pressamente reservada
para os filhos de Bsrael e não para todos os hereus CN-meros R7,1RE. sta terra
deve se situar além do rio Jordão. 6e fosse possível encontrar os lu"ares acima
mencionados, tamém seria possível locali4ar a Kterra prometidaK.

!iteralmente, ?etpeor si"nifica Klu"ar que se areK, como um vale, por
e$emplo, que se are numa planície. + rio Jheium, situado ao norte de 8a$emira,
chamase K?ehatK em persa, e a pequena cidade de ?andipur, situada onde o vale



 

do Jheium se are para a vasta planície do la"o :ular, chamavase anti"amente
?ehatpoor. ?etpeor transformouse em ?ehatpoor, hoe ?andipur, na re"ião de
Gehsil 6opore, a @H quilXmetros ao norte de 6rina"ar, capital de 8a$emira. 2
apro$imadamente 1@ quilXmetros de ?andipur, e$iste o pequeno povoado de <asa
ou <asal, que parece ser a <eseon mencionada na ?ília C)euteronXmio U,UE,
em cone$ão com ?etpeor e Pis"a. Nos rochedos de Pis"a Choe Pishna"E, ao norte
de ?andipur e somente a 1,I quilXmetro da cidade de 2ham6harif, e$iste uma
fonte famosa por suas qualidades medicinais. Na ?ília, o vale e as planícies de
0oYu são chamados de planícies de 0oa, terra ideal para pasta"ens, a cerca de

cinco quilXmetros ao norte do monte Neo. + monte Neo, tamém conhecido como?aal Neu ou Niltoop, ocupa um lu"ar de destaque na cordilheira de 2arim e
oferece uma vista maravilhosa da cidade de ?andipur e de todo o planalto de
8a$emira, sendo sempre mencionado no conte$to de ?etpeorU. 8omo se v%, todos
os cinco nomes encontramse em pr&$imos uns dos outros.

K o senhor lhe disse sta é a terra que urei dar a 2raão, a Bsaac e a Jac&,
di4endo Su a darei  tua descend%nciaS. u a mostrei aos teus olhosA tu, porém,
não atravessars para l. ntão 0oisés, o servo do 6enhor, morreu ali, nas terras
de 0oa, de acordo com a palavra do senhor.  ele o sepultou no vale, na terra de
0oa, defronte a ?etpeorA e até hoe nin"uém sae onde é a sua sepultura.K
C)euteronXmio 3U,UE.
3.3.

6ão do4e quilXmetros de estrada, de ?andipur até 2ham6harif. )ali até o
povoado de ?ooth, ao sopé do monte Neo, é preciso ir a pé. 2 escalada é feita em

uma hora por uma ín"reme vereda, ou#o visível, tomandose a dire#ão do oeste. +contorno da montanha e sua lu$uriante ve"eta#ão lemram as colinas da uropa.
2p&s cru4ar vrios campos, che"ase  aldeia de ?ooth, situada  ase do monte
Neo ou ?aal Neu como é chamado pelos haitantes da re"ião. + vi"ia responsvel
pelo cemitério chamase K:ali LishiK e est encarre"ado de "uiar os turistas a um

 ardim aerto, que fica um pouco acima da cidade4inha, onde foi construído um
pequeno mausoléu, t-mulo de uma santa isl*mica eremita, 6an" ?ii, e de duas de
suas adeptas. ?em perto,  somra da pequena constru#ão de madeira deparase
com um marco de pedra, so forma de coluna, elevado a um metro do solo e
completamente recoerto de ervas. sse é o t-mulo de 0oisés.

K:ali LishiK e$plica que os Lishis reverenciam o t-mulo h mais de R 7HH
anos. sse t-mulo encontrase perto da planície de 0oa, pr&$imo ao cume do
Pis"a, na montanha do Neo, do outro lado de ?etpeor e, nesse ponto, temse
uma vista ma"nífica de uma terra florescente e sempre verde, onde Kcorre o leite e

o melK, um verdadeiro paraíso. Nessa rea, como em outras re"i/es de 8a$emira,
e$istem numerosas localidades com nomes ílicos, al"uns dos quais chamados
K0uquami0usaK, isto é, Ko lu"ar de 0oisésK. 2o norte de Pis"a, e$iste um
pequeno lu"areo do mesmo nome C)euteronXmio U,UUU9E hoe chamado <asalA
ao sul de 6rina"ar, em ?iihara, e$iste um lu"ar s mar"ens do rio, conhecido
como K?anho de 0oisésK, de onde se pode admirar uma pedra m"ica chamada =a
=a?al ou 6an"í0usa Cpedra de 0oisésE com apro$imadamente 7H quilos. 2 lenda
di4 que esta pedra tem o poder de levitar e permanecer a um metro do solo se on4e
pessoas a tocarem com um dedo, pronunciando, ao mesmo tempo, a f&rmula
m"ica KDaDa, DaDaK. Ganto o numero on4e como a Pedra representam as trios
de Bsrael.



 

Om outro lu"ar que receeu a influ%ncia do nome de 0oisés encontrase perto
de 2uth :attu Cos oito caminhosE, nas pro$i
3131

Esboo da (rea ao redor da se5ultura de oisBs o monte 8ebo, as en!ostas de -isga, as
montanhas de Abarim 9AbluGAbul;, andi5ur 9est>5eor;, 2aHbal 92esebon;, Auth Iattu,

 Avat>i>aula, oab e Aham Shari0.

idades de <andYara Gehsil. +s rochedos unto  conflu%ncia dos rios Jhelum e 6indh

Cnão o BndoE, ao norte de 6rina"ar, perde 6hadipur, foram ati4ados com o nome
de =ohnai0usa, Ka pedra an"ular de 0oisésK. 2creditase que 0oisés tenha re
pousado sore esta rocha. 2Fati0aula 9Aitmul si"nifica Ko sinal de )eusKE, a cerca
de tr%s quilXmetros ao norte de ?andipur, é uma outra localidade onde se di4 que
0oisés descansou.

Da Con)uista ao ';ílioDa Con)uista ao ';ílio
2p&s a morte de 0oisés, as do4e trios de Bsrael foram "radualmente se apossando
da terra de 8anaã e, so a lideran#a de Josué, acaaram dominandoa totalmente
no século 13 a.8, quando aconteceu a divisão da terra. + processo de aquisi#ão e
de adapta#ão  terra levou mais ou menos 1IH anos. No c*ntico da )éora CJui4es



 

I,@E a popula#ão israelita foi estimada em UH HHH haitantes, "overnada por
severos ditadores, os ui4es, "uiados pelas leis de 0oisés. Porém, o poder dos ui4es
não durou o astante para transformar aqueles nXmades irrequietos em um povo
unido. +s israelitas precisavam de um rei que os condu4isse com pulso de ferro.
6amuel, o -ltimo dos ui4es, nomeou finalmente 6aul, rei de Bsrael, no final do
século 11 a.8. Porém, a almeada unidade de Bsrael s& foi alcan#ada com )avi, por
volta da primeira metade do século 1H a.8, tendo por capital Jerusalém. )urante o
reinado de 6alomão, filho de )avi, foi construído o célere templo.

6alomão era mundialmente conhecido por sua saedoria, porem os te$tos que

lhe são atriuídos não são, certamente, de sua autoria.  pena não saermos quaisteriam sido seus mestres. r  <elena PetroYna ?lavatsDF escreveu o se"uinte em seu
livro sis sem istBrios

S6alomão, celerado pela posteridade Cconforme o historiador >lvio Josefo,
em sua ora AntigKidades,
3&3&
Tol. TBBB, 8ap. R e IE por suas artes m"icas, foi instruído na índia por <iram, rei de
+fir, e provavelmente por 6a. 6eu anel, vul"armente conhecido como o Ssinete de
6alomãoS, famoso pelo seu poder e$ercido sore espíritos e demXnios nas velhas
lendas populares, é tamém de ori"em indianaK.I

2 se"uir ?lavatsDF fa4 refer%ncia ao capítulo da hist&ria natural de
Gravancore, do livro do )r. 0ateer,  A 'erra da Caridade. 2o contar a hist&ria do
nome de uma ave, o pavão, o autor lan#a novas lu4es sore as sa"radas escrituras.
+ rei 6alomão enviou uma frota a Garshish que retornou anos depois, carre"ada de

Kouro, prata, marfim, macacos e pav/esK C1 Leis 1H,RRE.2 palavra usada na ?ília <eraica para pavão era tu""i. 8omo antes de
6alomão os hereus não tinham uma palavra pr&pria para desi"nar esta ela ave,
tu""i se"uramente derivou de to"i, palavra que si"nifica pavão em t*mil, lín"ua
falada no sul da índia. m heraico a palavra que desi"na macaco é "o5h, e em
indiano é "a5hi. + marfim era um produto que aundava no sul da índia, enquanto
o ouro provinha dos rios da costa ocidental da índia C=arnataDa ainda hoe produ4
9H_ do ouro da índiaE. +s navios de 6alomão costumavam viaar para o +riente.
2lém do Kouro, da prata, dos macacos e pav/esK, o rei 6alomão e seu ami"o <iram
trou$eram consi"o um outro souvenir e$&tico sua Kma"iaK e KsaedoriaK.7

No primeiro livro dos Leis, l%se que 6alomão deu de presente a <iram, rei de
Giro, vinte cidades, entre elas =aul, que  fi4era parte do "rande império indiano.
Na montanha que fica acima da cidade de 6rina"ar, e$iste um pequeno templo,
chamado KGaDhti6uleimanK, o trono de 6alomão. )e acordo com uma inscri#ão, o

Knovo temploK foi reconstruído em 7@ d.8. pelo rei ;opadatta Cou ;opanandaE sore
as ruínas da anti"a constru#ão. 2 tradi#ão nos di4 que 6alomão visitou a re"ião
C8a$emiraE e que foi ele quem ariu um canal na montanha de ?arehmooleh, para
dar va4ão  "ua que iria formar o la"o )al,
33
construiu o GaDhti6uleiman, isto é, o trono de 6alomão@ 9 ver  ilustra:o;.

2 popula#ão mu#ulmana local ainda conhece um outro nome de 8a$emira
K?a"hi 6uleimanK, o Jardim de 6alomão. 'uando 6alomão morreu, por volta de 93H
a.8, foi sucedido pelo seu filho Looão. !o"o ap&s sua suida ao trono, estourou
uma revolu#ão comandada pelo efraimita e$ilado, Jerooão, por causa dos altos
impostos corados pela casa real. m conseq%ncia dessa revolta, as trios do



 

norte se separaram do sul e o império de 6alomão foi dividido em dois. 2s de4
trios do norte proclamaram Jerooão seu chefe, e seu territ&rio ficou conhecido
com o nome de Leino de Bsrael. 2s outras duas trios do sul foram "overnadas pela
casa de )avi e denominadas Leino de Jud. 2 inimi4ade entre elas persistiu por
mais de RIH anos e, nos UHH anos

'a"ht>i>Suleiman, o 'rono de Salom:o, na montanha de arehmooleh, restaurado em 7D
d.C. 5elo ra=( Lo5adatta de Caemira.

3535
em que os hereus estiveram no país, a popula#ão atin"iu a cifra de 3HH HHH
haitantes. m todo o chamado Gempo dos Leis, estes dois reinos não conheceram

a pa4 interna nem puderam evitar os ataques dos povos vi4inhos. Na dinastia deJehu C@UI7U7 a.8E, Bsrael foi ocupado pelos assírios liderados por 6ar"ão BB,
durante tr%s anos, e em 7RR a.8. foi destruído quando da conquista de sua capital,
a 6amaria.

Jud ainda conse"uiu soreviver por cem anos como país vassalo, sueito a
triutos, até a tomada,  for#a, de Jerusalém pelos ailXnios, so o comando do rei
Naucodonosor, que em I@7 a.8. destruiu a cidade e conseqentemente o stado
de Jud. 2s duas trios de Jud e ?enamin, que compreendiam o anti"o reino de
Jud, foram poupadas no ataque e mandadas por Naucodonosor para o e$ílio, na
?ailXnia. 8inqenta anos mais tarde, em I3I a.8, 8iro BB, rei da Pérsia, permitiu
que metade dos e$ilados retornassem  terra natal.

2queles que tinham sido deportados do norte de Bsrael, 13H anos antes,
tiveram um destino em diverso. 2 maior parte da popula#ão, formada pelas de4
trios que foram e$pulsas pelos assírios, se"uiu em dire#ão do leste e nunca mais

se soue nada sore ela. K2ssim, o povo de Bsrael nunca mais retornou a sua terraK
CR Leis 17,R3E. Na hist&ria, passou a ser conhecido como as de4 trios perdidas de
Bsrael. No entanto, e$istem pistas incontestveis de que as Ktrios perdidasK, ap&s
séculos de vida nXmade e confusão política, che"aram  Kterra prometidaK,  Kterra
dos antepassadosK, no norte da índia, onde vivem, até hoe, em pa4.

-s *ilhos de Israel-s *ilhos de Israel
- Dil:vio ocorreu e0 Ca;e0ira- Dil:vio ocorreu e0 Ca;e0ira

)e acordo com a "enealo"ia ílica, 2raão descendia diretamente de Noé, o
eleito de )eus, o -nico que receeu a "ra#a de
3333



 

soreviver, untamente com sua família, ao dil-vio universal. 2s lendas ílicas
nada di4em sore as ori"ens do pai de 2raão, limitandose a citar a rvore
"eneal&"ica da humanidade até Noé a catstrofe do "rande dil-vio. )urante
escava#/es na re"ião do Or na 0esopot*mia, os arque&lo"os encontraram uma
camada de lama de tr%s metros de espessura, onde constataram a presen#a de
f&sseis acima e aai$o desse dep&sito de lama que prova a ocorr%ncia de uma
inunda#ão local. Om documento em caracteres cuneiformes, ori"inrio de Nínive,
relata o fim da catstrofe

KGoda a humanidade transformouse em lama. 2 terra tornouse tão plana

como um tetoK.sta camada de lama tem sido usada como prova do dil-vio narrado pela
?ília, e se enquadraria perfeitamente em seu conte$to, se os arque&lo"os não a
tivessem datado por volta do ano UHHH a.8. Podemos afirmar, com certe4a, que
nessa época as trios semíticas de pastores ainda não haviam che"ado na re"ião
dos dois rios, uma ve4 que eles não poderiam, ao mesmo tempo, soreviver ao
dil-vio e servir de testemunha ocular da tra"édia.9 2 ?ília deve estar falando de
um outro dil-vio.

+ )il-vio fa4 parte de uma tradi#ão universal, e é narrado na mitolo"ia de
vrios povos. + mundo conheceu diversas idades do "elo e, assim, deve ter
acontecido muitos dil-vios com causas diversas.

No conto épico sumério de ;il"amesh, descoerto na passa"em do século, nas
ruínas da anti"a ilioteca de Nínive, escrito em cuneiforme sore tauinhas de
ar"ila co4ida, o her&i Otnapishtim sorevive a um dil-vio. Otnapishtim é o Noé

sumeriano, e o dil-vio é descrito como um ato aritrrio dos deuses. Nessanarrativa, como na ?ília, um homem constr&i uma arca, se"undo a indica#ão dos
deuses, e sorevive ao dil-vio que destr&i tudo  sua volta.

2le$ander von <umoldt conta que esta lenda e$iste entre os peruanos e
tamém na Polinésia, onde o her&i é chamado No.
3#3#

$istem mais de du4entas narra#/es da lenda do dil-vio no mundo. 'ual delas
corresponde  narra#ão ílica(

6e considerarmos os Tedas indianos como as mais anti"as revela#/es sore a
hist&ria da humanidade, seria l&"ico presumir que o dil-vio narrado pelos Tedas
tenha sido o primeiro de todos. + dil-vio fi"ura como uma lenda nas escrituras
hindus, mas não possui uma conota#ão sa"rada. + 0ahaharata C+ ;rande 8*nticoE
descreve o fato da se"uinte maneira )e acordo com as predi#/es do 6enhor, o
homem povoou a Gerra e os descendentes de 2damis e <evas lo"o se tornaram tão

numerosos e perversos que lhes foi impossível conviver em pa4. squeceramse de
)eus e de suas promessas e até se reelaram contra le. )iante disso, o 6enhor
C?ramaE decidiu punir suas criaturas para que isso servisse de e$emplo para as
"era#/es vindouras. le procurou, entre todos, um homem di"no de ser salvo para
a preserva#ão e continua#ão da espécie e escolheu Taivasvata, a quem confiou seus
desí"nios. `s mar"ens sa"radas do rio Tirim, Taivasvata salvou um pequeno pei$e
e mais tarde descoriu que se tratava do avatar Cencarna#ão de um deusE de
Tishnu. + pei$e informou ao usto homem que o fim do mundo estava pr&$imo e
que todos seus haitantes estavam condenados. ntão, Tishnu, na forma de pei$e,
ordenou a Taivasvata que construísse uma arca para ari"arse com sua família.
'uando a arca ficou pronta e Taivasvata entrou nela com os seus, tra4endo



 

sementes de todas as plantas e um casal de cada espécie animal, as densas chuvas
come#aram a cair e os rios a transordar. ntão, um "rande pei$e com um chifre na
cae#a se postou  proa da emarca#ão, e, naquele chifre, o santo homem amarrou
uma ponta da vela. ntão o pei$e condu4iu o arco através da tempestade até
atracar intacto no pico do <imalaia Ccf. ;%nesis E.

2 dura#ão do dil-vio coincide com aquela da narra#ão de 0oisés Cquarenta
diasE.

+ termo alemão usado para dil-vio universal, )ie 6intflut, tem uma etimolo"ia
oscura. 2 opinião tradicional afirma que, na anti"a lín"ua clssica alemã, 6int

si"nifica simplesmente Kdil-3$3$
io universalK e somente mais tarde transformouse em 6ndflut  o dil-vio do
pecado 5, uma acep#ão em pouco satisfat&ria

Porém, e$iste uma e$plica#ão mais ra4ovel. 6indh é simplesmente o anti"o
nome do poderoso rio Bndo, que empresta seu nome a todo o sucontinente da
índia. 2nti"amente, a índia compreendia uma e$tensão muito maior que aquela de
suas fronteiras atuais, incluindo a 0on"&lia, o Giete e a parte oeste do atual Brã.
Na parte ocidental, o 6indhBndo é o maior rio a ser cru4ado para se che"ar  índia.
+ Bndo corre na dire#ão nortesul, atravessa o Paquistão e des"ua num formidvel
delta no mar da 2ria. K+ outro lado do dil-vioK, a terra natal de 2raão, pode
muito em situarse do outro lado do Bndo Ccf. Josué RU,R3E, limite natural da índia
ocidental.

2tualmente, 6indh é o nome de uma província no vale do Bndo, no sudeste do

Paquistão, ao lon"o da fronteira do Pundae, a terra dos cinco rios, cua capital é=arachi. ssa re"ião possui 1UH HHH quilXmetro s quadrados e é muito fértil, devido
s contínuas inunda#/es.

Na 8a$emira, no norte da índia, encontramos um outro rio com o nome de
6indh, em menos importante que seu irmão maior, o Bndo, mas que pode talve4
contriuir para elucidar o si"nificado do termo 6intflut. ste rio come#a em 6rina"ar
e corre para o norte, atravessando a paradisíaca re"ião que 0oisés contemplou do
monte Neo, antes de morrer. 2 nascente deste pequeno 6indh encontrase perto
da ;ruta de 2marnath, lu"ar de "randes pere"rina#/es durante o tempo da lua
cheia, no m%s de a"osto. )e acordo com a lenda, foi este o lu"ar escolhido pelo
deus hindu 6hiva para iniciar sua esposa, Parvati, nos mistérios da cria#ão.
6e"uindo o curso do rio, ap&s tr%s dias de penosa via"em, che"ase ao vilareo de
6onamar", a R HH metros de altitude, de onde se divisa o Kprado douradoK que
Notovitch atravessou quando se"uia para !adaDh, através do desfiladeiro de Qoila,

a mais de 3 IHH metros de altitude. + caminho ao lon"o do rio tem @U quilXmetros,
unindo 6onamar" a 6rina"ar, através de velhas pontes de madeira e anti"as aldeias
rodeadas de verdes prados
3%3%
e rvores de damasco, peras e ma#ãs. +s atentes e os tetos das casas,
artisticamente traalhados em madeira, atestam a prosperidade da re"ião. 'uanto
mais nos apro$imamos de 6nna"ar, mais férteis se apresentam os fundos de vale.
)epois do vilareo de =an"an, o vale se are em vastas planícies de arro4 e campos
de milho, que se estendem até ;andaral,  mar"em esquerda do 6indh. m
resumo, 8a$emira d a impressão de um vasto Jardim do Mden, com suas e$tensas



 

reas pantanosas e "randes la"os rasos, vestí"ios de um "i"antesco dil-vio,
ocorrido muito tempo atrs.

Ca;e0ira 7 a !/erra Pro0etida!9Ca;e0ira 7 a !/erra Pro0etida!9
)e acordo com a ?ília, o Paraíso, sede da cria#ão, situavase no +riente. K o

6enhor )eus plantou um ardim no Mden, no oriente, e aí colocou o homem que
modelaraK C;%nesis R,@E. m se"uida, indicase a posi#ão do Jardim do Mden,
citando quatro rios Kum rio saía do Mden para irri"ar o ardim e de l se dividia,
formando quatro ra#osK C;%nesis R,1HE. Na 0esopot*mia, "eralmente considerada

o Jardim do Mden, correm apenas dois "randes rios, como o pr&prio nome su"ere.J o norte da índia pode se or"ulhar de ser, hoe, anhado por cinco "randes
rios, todos afluentes do Bndo C6indhE. sta é a re"ião do Pundae conhecida como
a terra dos cinco rios. 2 partir de 19U7, este lu"ar foi dividido entre a índia e o
Paquistão. stes cinco afluentes da mar"em esquerda do Bndo chamamse,
respectivamente, Jhelum, 8hena, Lavi, ?eas e 6utle. + Pundae foi o er#o da
mais anti"a civili4a#ão indiana Ca cultura hindu data de 3HHH a.8.E e em 8a$emira
os arque&lo"os encontraram vestí"ios de uma civili4a#ão de IH HHH anos atrs.

m 19@3, o famoso historiador sírio prof. =. 6. 6alii pulicou na 2lemanha
um livro intitulado 2 ?ília Teio de 2sir. Nesta ora ele prova, com precisão
científica, que a Palestina não poderia, amais, ter sido o país de ori"em da hist&ria
ílica. 6uas investi"a#/es lin"ísticas o fi4eram concluir que somente al"uns
#.#.
dos milhares de nomes "eo"rficos citados pela ?ília poderiam estar situados na

Palestina Cp". 3IE.K< mais de um século vemse procurando sinais dos hereus 0esopot*mia, e
tamém aqueles tra#os que possam indicar rota de sua possível mi"ra#ão para a
Palestina através do norte da 6íria, mas nada foi encontradoK Cp". 3IE.

K2 reconstitui#ão do início da hist&ria dos udeus na Palestina não pode ser
feita nem através dos te$tos canXnicos da ?ília heraica, nem através de outras
fontes.K

6alii tamém notou que não é possível encontrar na Palestina os animais e
minerais mencionados no Telho Gestamento. 8a$emira si"nifica, na lín"ua local,
KParaíso na GerraK. Porém esta etimolo"ia pode ser interpretada de diversas formas.
=ush foi um neto de Noé, cua descend%ncia deveria povoar a terra e dar nome aos
lu"ares em que se estaelecesse. 6e"undo o te$to narrativo da cria#ão, Ko nome do
se"undo rio é ;ihon, o mesmo que atravessa toda a terra de =ushK C;%nesis R,13E.
Godos os nomes mencionados na ?ília sofreram modifica#/es devido  "rande

variedade de lín"uas e s muta#/es lin"ísticas. 2 palavra K=ushK da ?ília poderia,
facilmente, ter sido mudada para =ash, e K0irK tem vrios si"nificados em russo,
K0irK é o territ&rio de uma comunidadeA em turco, K0irK é um título honorífico e, em
persa, K0irK si"nifica al"o de valor, como uma pedra preciosa. +s descendentes de
Noé e os territ&rios em que se estaeleceram são citados no capítulo 1H do ;%nesis,
que acrescenta Ke a fronteira dos cananeus se estendia... che"ando a !asaK
C;%nesis 1H,19E. !hasa, como  dissemos, é a capital do Giete. +utra
interpreta#ão deriva da palavra heraica =aser Ctamém =ashir ou =osherE que
si"nifica KperfeitoK, principalmente se aplicada a alimentos. 6e"undo a lei udaica
C!evítico 11, )euteronXmio 1UE, s& podiam ser consumidos animais sacrificados e
san"rados de acordo com o ritual. 2s pessoas que se sumetiam a tão estritas



 

normas eram diferentes de todas as outras e eram conhecidas pelo nome de
=asher, assim como a terra em que haitavam. 0ais tarde, o termo =asher deu
ori"em  palavra =ashmir.
#1#1

Oma outra interpreta#ão remonta ao nome de um santo K=ashFapaK, que
parece ter vivido h séculos naquela re"ião. K=ashFapK, em s*nscrito, quer di4er
Ktartaru"aK. Na cosmovisão dos anti"os indianos, a Gerra era representada pelo
casco de tartaru"a nadando. K=ashFapK era tamém o nome atriuído a )eus e a
seu santo povo que haitava a terra. +s Kfilhos de )eusK, conhecidos em heraico

como KBsraelK, são chamados K=ashFaK em s*nscrito, enquanto K=ashFa0arK,que si"nifica KGerra de )eusK, com o tempo transformouse em =ashmir, ou melhor,
8a$emira.

As De /ribos Perdidas de IsraelAs De /ribos Perdidas de Israel
>oi somente com o colonialismo do século 19 que o +cidente come#ou a se

interessar pelos países do +riente 0édio. Nessa ocasião, come#aram a aparecer
surpreendentes notícias sore trios de ori"em udaica, fi$adas no remoto norte da
índia.

+ ministro Joseph :olff, um erudito em leis e em teolo"ia, di4 em seu livro,
em dois volumes, intitulado 2ist&ria de uma E5edi:o a o"bara, nos Anos de
+D34>+D3 + que Ktodos os udeus do Gurquestão afirmam que os turcomanos são
descendentes de Go"armah, filho de ;omer, mencionado no 2nti"o Gestamento
C;%nesis 1H,3EK.  continua Km ?oDhara e$istem cerca de 1H HHH udeus. +

rainomor "arantiume que ?oDhara corresponde a <aore ?alDh a <ala" CR Leis17,E. )urante o reinado de terror de ;en"is =han todos os te$tos foram destruídos
C...E. m ?oD e$istem anti"as lendas onde se narra que al"umas trio s perdidas de
Bsrael che"aram até a 8hina. u interro"uei os udeus particularmente sore este
importante fatoK.

K2l"uns afe"anes "arantem ser descendentes de BsraelK, continua :olff. K)e
acordo com estas narra#/es, 2ff"haun era sorinho de 2saf, filho de ?araquias, que
construiu o templo de 6alomão. +s descendentes desse 2ff"haun  foram levados para a
Bail!nia por "aucodonosor por serem israelitas# $ali foram levados para as montanhas de %ores& no Afe'anistão&
e, mais tar
#2#2
forcados a se converter ao islamismo. les possuem o livro 'imooa Alansab, uma
cole#ão de "enealo"ias escritas em lín"ua arcaica.  acrescenta K>iquei surpreso ao
saer que o 6ar"ento =v considerou os afe"anes como um povo de ori"em

israelitaK.
>inalmente,  p"ina I, :olff escreveu KPassei seis dias com os filhos de

Lachad, ?ani 2ral. >ilhos de Bsrael, da trio )an, que vivem com Gerim <atramaYl,
tamém estavam lK.

Om estudioso franc%s, muito viaado, ;. G. Ti"ne, memro



 

-edra !om ins!ri:o aramai!a en!ontrada em Sir"a5, nas 5roimidades de 'aila.

#&#&
da Leal 6ociedade ;eo"rfica, nos relata em seu livro Oma 2precia#ão Pessoal de
uma Tia"em a 8hu4in, 8aul, no 2fe"anistão11 2 K+ pai de rmiah foi o pai dos
afe"anes. ra contempor*neo de Naucodonosor, denominavase ?eni Bsrael e tinha

quarenta filhos. Om seu descendente, da tri"ésimaquarta "era#ão, chamavase =Fse foi contempor*neo do profeta 0aoméK.
+s doutores James ?rFce e =eith Johnson,  p"ina RI de seu livro )escri#ão

;eo"rfica )etalhada11, ao citar o 2fe"anistão, ressaltam que os afe"anes
Kremontam ao tempo do rei 6aul de Bsrael e se autodenominam ?eniBsraelK.

6e"undo 2. ?urnes, as lendas sore Naucodonosor confirmam que eles
foram levados da Gerra 6anta para ;hore, a noroeste de 8aul, e que
permaneceram israelitas até o ano de @R d.8, quando o $eque rae =haledin
2dalla os converteu ao islamismo.

$iste muita literatura a respeito da fi$a#ão de hereus no 2fe"anistão e
territ&rios circunvi4inhos. Om dos mais famosos livros do "%nero, intitulado 2s
Grios Perdidas, é de autoria do )r. ;eor"e 0oore13, que encontrou in-meras
inscri#/es heraicas em sítios arqueol&"icos da índia. Perto de Ga$ila, em 6irDap,
hoe Paquistão, foi descoerta uma pedra com inscri#/es em aramaico, a lín"ua
falada por Jesus Cver ilustra#ãoE.

Na metade do século 19, foi fundada uma sociedade na Bn"laterra, com a
precípua finalidade de descorir a verdade sore as de4 trios perdidas de Bsrael 5
a 6ociedade !ondrina de Bdentifica#ão. 2 maioria dos traalhos sore este tema
provém de autores dessa sociedade. 6eria supérfluo enumerar todos os autores e
todas as oras, cerca de trinta, que provam que o povo de 8a$emira descende dos
israelitas. Poderíamos citar os mais de tre4entos nomes de trios, clãs, pessoas,
cidades, re"i/es, stados e outros termos "eo"rficos do 2nti"o Gestamento, que
t%m uma rela#ão lin"ística com termos i"uais ou similares aos encontrados em
8a$emira e arredores.
##



 

+s haitantes de 8a$emira são diferentes do povo indiano so todos os
aspectos. )enotam, na apar%ncia, fisionomia, modo de vida, comportamento,
moral, carter, modo de vestir, lín"ua, usos e costumes, uma ori"em tipicamente
israelita.
#5#5

+ povo de 8a$emira não usa "ordura animal ou ve"etal para fa4er frituras ou
assados. 8omo os israelitas, usam somente &leo. 2 maioria da popula#ão prefere
pei$e co4ido, chamado KPhariK, que é uma reminisc%ncia do tempo em que viveram
no "ito, antes do %$odo. K!emramonos do pei$e que comemos de "ra#a no

"itoK CN-meros 11,IE.2s facas dos a#ou"ueiros de 8a$emira t%m a forma da típica

Os 5er0is destes =ovens mostram !laramente a di0erena entre as raas do norte da índia. O
moo de turbante, M direita, B de as!endNn!ia ariana o =ovem M esquerda B de as!endNn!ia

semita.

meia lua dos israelitas e até o leme dos arcos C<anisE apresenta a típica forma de
cora#ão.

+s homens usam o mesmo e característico solidéu dos udeus CarmulDaE e a
roupa das velhas de 8a$emira CPandtanisE é muito semelhante quelas das velhas

 udias. 2mas usam cintos e mantilha. 8omo as ovens udias, as mo#as de
8a$emira costumam se dar os ra#os e formar duas linhas, uma de frente para a
outra, para dan#ar o KLophK, movimentandose, com um determinado ritmo, para a

frente e para trs.#3#3
0uitas das mais anti"as sepulturas de 8a$emira, encontradas em <aram,

Lapura, 6Fed ?ladur 6ahi, =uDar Na"h e 2Yantipura, estão voltadas para o oeste,
enquanto as sepulturas isl*micas se colocam do norte para o sul. No cemitério de
?iihara, considerado o lu"ar do anho e da pedra de 0ois e$iste uma velha
sepultura com uma inscri#ão em heraico. 2 I quilXmetros ao sul de 6rina"ar, a
poucos quilXmetros do K?anho de 0oisésK, elevase o templo de 0artand. 2
despeito das fi"uras de vrias divindades hindus esculpidas nas paredes e$ternas
desta anti"a e ma"nífica constru#ão, não é difícil perceer que se trata de uma ora
em diversa da arquitetura convencional indiana. )e fato, tudo nela 5 o vestíulo,
os de"raus, os pilares e o recinto sa"rado 5 lemra um típico templo udeu.



 

Não poderia ser este o templo que um estranho mostrou ao profeta 4equiel,
durante o tempo do e$ílio na ?ailXnia CI@I3@E( Gudo leva a crer que sim, pois o
templo de 0artand est construído sore Kuma montanha muito altaK, que 4equiel
desconhecia 5 o <imalaia 5, e ao seu lado orra uma fonte que corre para o rio
Jhelum Ccf. 4equiel, capítulos UHU3E.

2 interli"a#ão e$istente entre o anti"o Bsrael e 8a$emira pode ser melhor
demonstrada no campo da lin"ística. 2 lín"ua de 8a$emira é diferente de todas as
outras lín"uas indianas, ori"inadas do s*nscrito, ao passo que a de 8a$emira sofreu
uma "rande influ%ncia do heraico. 2dul 2had 24ad escreve K2 lín"ua de

8a$emira deriva do heraico. )e acordo com a tradi#ão, no passado o povo udeuhaitou estas para"ens, e sua lín"ua deu ori"em ao idioma hoe falado em
8a$emira. $istem muitas palavras heraicas que t%m uma clara li"a#ão com a da
lín"ua de 8a$emiraK.1U

####

A ';pansão do <udis0oA ';pansão do <udis0o
2 e$pansão mundial do udismo, em antes da era cristã, pode ser

essencialmente atriuída  ora de um dos maiores "overnantes não s& da índia
mas de todo o mundo. Gratase do imperador 2shoDa, uma das fi"uras de maior
import*ncia política, ética e intelectual de todos os tempos, que viveu de R73 a R3R
a.8. )urante seu reinado ocorreu, na uropa, a primeira "uerra entre Loma e
8arta"o. Gendo, em sua mocidade, conhecido de perto as atrocidades da "uerra, o
imperador condenoua com firme4a e dedicouse inteiramente aos ensinamentos

pacifistas do udismo.0uitas de suas leis enéficas e decretos humanitrios foram preservados até
hoe em inscri#/es encontradas em templos e outras constru#/es. m um decreto, o
imperador orde
#$#$
nou que todos os seres humanos fossem prote"idos KGodos são meus filhos. 2ssim
como quero que meus filhos vivam feli4es tanto na terra como no céu, o mesmo
deseo a todos os homensK.

2shoDa mandou er"uer mais de @U HHH mosteiros udistas na índia e, em
todo seu imenso império, construiu hospitais inclusive para animais. >oi o
patrocinador do 6e"undo 8oncilio 0undial do ?udismo, reali4ado em Pataliputra,
atual Patna, então capital do Bmpério e que contou com a participa#ão de milhares
de mon"es. 6e"uindo os preceitos de ?uda, or"ani4ou a e$pansão do udismo,
contriuindo para a difusão do espírito da índia nos mais lon"ínquos países. Para

isso contou com o traalho missionrio de sacerdotes enviados não somente a todas
as cidades da índia e do 8eilão, mas tamém  6íria, ;récia e "ito, através da
Lota da 6eda.

2 divul"a#ão da lei de ?uda era uma das ori"a#/es que o ?uda 6aDFamuni
impusera a seus adeptos KBde, & mon"es, e va"ai sem rumo, em enefício e em
estar de muitos, e, devotados  causa dos deuses e dos homens, não espereis a
complac%ncia do mundo. 'ue nenhum de v&s percorra a mesma estrada. nsinai o
em... não somente na sua letra, mas tamém no seu espírito. 2presentai a prtica
da vida reli"iosa na plenitude de sua pure4aK. 2ssim, estes mon"es e outros
adeptos partiram, se"uindo cada qual o seu pr&prio destino. Tiviam como mendi"os
e de esmolas. Nada possuíam além da roupa do corpo. 6uas vidas eram pautadas



 

pela ren-ncia a todos os ens materiais, mas esta ren-ncia não apresentava a
mesma severidade ascética de outros movimentos. +cupavamse, soretudo, na
medita#ão sore os ensinamentos de ?uda, procurando liertaremse
pro"ressivamente das pai$/es humanas. 8olocarse a caminho CpravraFaE era o
principal requisito para fa4er parte da comunidadeA este era um "esto que
simoli4ava o aandono do lar e da vida lei"a para entrar na ordem dos mon"es
pere"rinos Cum outro si"nificado da palavra pravraFaE e para viver uma vida sem
um teto.
#%#%
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Para serem admitidos astava assumir o hito monacal amarelo, raspar a
cae#a, e pronunciar tr%s ve4es uma palavra m"ica. 2 idade mínima e$i"ida era
sete anos, idade em que Lahula, Ko filho do sulimeK, entrou para a comunidade.

No momento da ordena#ão, o novi#o tomava conhecimento das quatro re"ras
fundamentais da vida monstica
1. viver de esmolasA
R. vestirse de traposA
3. meditar so as rvoresA
U. curar suas pr&prias feridas com urina de vaca.

Godos os mon"es, sem e$ce#ão, levavam uma vida nXmade. 2 tradi#ão nosmostra ?uda e seus adeptos cru4ando, "eralmente em "rupos, toda a acia do
;an"es e ao mesmo tempo meditando e pre"ando os ensinamentos udistas, de
cidade em cidade, de aldeia em aldeia.

$iste um interessante paralelo entre a vida dos discípulos de ?uda e dos
discípulos de Jesus. Jesus enviou seus discípulos para pre"ar a palavra de aldeia em
aldeia, numa -ltima e desesperada tentativa de ser compreendido pelo povo de
Bsrael. 0arcos C,713E escreve K8hamou os do4e e come#ou a envilos, dois a
dois, e lhes deu autoridade sore os espíritos impuros. Lecomendoulhes que nada
levassem para o caminho, a não ser um caadoA nem alfore, nem pão, nem
dinheiro no cinto. 0as que andassem cal#ados com sandlias e não levassem duas
t-nicas.  di4ialhes S+nde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos
retirardes do lu"ar.  se al"um lu"ar não vos receer, nem vos quiser ouvir, ao
partirdes de l, sacudi o p& que estiver so os vossos pés, em testemunho contra

eles. m verdade vos di"o, no dia do ul"amento serei mais tolerante com 6odomae ;omorra que com esta cidadeS. Partindo, eles pre"avam que todos se arre
pendessemA e$pulsavam muitos demXnios e curavam muitos enfermos un"indoos
com &leoK.

2qui, como no udismo, não se fala em conversão for#ada.
$1$1

2 salva#ão de muitos s& pode ser alcan#ada pela pre"a#ão, como est escrito
no capítulo I3 de Bsaías. m 6in"haleseien foram encontrados documentos
indicativos de que ap&s o 8oncilio de <aram Choe <arYan, perto de 6rina"arE,
reali4ado no tempo de =anishDa, foram enviados missionrios a 8a$emira,
;andhara, 0ahisamandala, Tanavasi, \onarattha Cque si"nifica KGerra dos ;re"osKE
e ao 8eilão.

8asualmente, parece que o udismo, em ess%ncia em menos político e muito
mais fle$ível que o ramanismo, soue lidar com os vrios "rupos que penetraram e

se radicaram na acia do Bndo, na acia do 2lto;an"es e no )ecão, tais como os
"re"os de ?actria, no século R a.8. e os citas e partos, no século 1 a.8. + "rande
conquistador 0enander relacionouse, pacificamente, com o mon"e udista
Na"asena, em 0ilindapanha. +s chefes citas, particularmente, fundadores das
dinastias =ushan, converteramse e foram "randes incentivadores do udismo.
=anishDa, o mais famoso daquela dinastia, tornouse um udista com um 4elo que
che"ava a rivali4ar com aquele de 2shoDa.

+ concilio de <aram foi um e$emplo para o seu tempo. )e acordo com vrias
fontes, ele foi reali4ado durante o "overno de =anishDa, em 8a$emira, na se"unda
metade do século 1 d.8. 8omo sucedeu o 8oncilio de Pataliputra, durante o reinado
de 2shoDa, parece que ele contou somente com os mon"es udistas da comunidade



 

monstica de 6arvastivadin, particularmente numerosa no noroeste da índia. 2
despeito da contriui#ão pessoal de =anishDa nessa ocasião, é provvel que a
ordem 6arvastivadin de 8a$emira tenha ul"ado necessrio sumeter seu GripitaDa
Ca Kcesta triplaK do ensinamentoE a uma séria inspe#ão, para discutir as tend%ncias
reformistas diver"entes que tinham nascido dentro da comunidade. + resultado de
tudo isso dificilmente pode ser conhecido por causa das contradi#/es das fontes.
$2$2

=esus 'ra u0 =udeu -rtodo;o9=esus 'ra u0 =udeu -rtodo;o9

+ fato de Jesus poder ser considerado como a perfeita encarna#ão do idealque floresceu na índia com o udismo 0ahaFana é de sin"ular import*ncia. 0esmo
nos pequenos detalhes, ele apresenta as características do ?odhisattva ideal
delineadas no século 3 a.8, quando o udismo aandonou o intimismo dos mon"es
<inaFana, para tornarse uma reli"ião popular e universal. 2 e$ist%ncia terrena de
um ?odhisattva é totalmente determinada por sua missão de salvador, destinado a
introdu4ir todas as almas no caminho reto da reden#ão dos sofrimentos humanos.

2pesar de todas as tentativas feitas no sentido de oscurecer a verdadeira
ori"em dos ensinamentos de Jesus, e apesar da ri"orosa canoni4a#ão dos
evan"elhos, ainda encontramos mais de Kcem passa"ensK claramente enrai4adas na
anti"a tradi#ão udista. 2ntes, porém, de entrarmos nesta questão, é preciso
salientar que Jesus nunca foi o udeu ortodo$o tradicional, como é "eralmente
apresentado. + modo com que ele encarava a morte, a família, as mulheres e as
crian#as, é e$emplo de quanto diferia da reli"ião udaica tradicional.

Jesus é considerado o responsvel pela demiti4a#ão de tudo aquilo que eraconsiderado sa"rado na cultura udaica. M o que acontece, particularmente, no que
se refere  morte e  família. m quatro versículos sucessivos, !ucas nos mostra
que Jesus colocava a lierdade e o amor acima dos impecveis costumes e ritos
f-neres K)isse a outro S6e"uemeS. 0as este respondeu S6enhor, permiteme ir
primeiro enterrar meu paiS. 0as Jesus replicou S)ei$a que os mortos enterrem os
seus mortosA quanto a ti, vai anunciar o Leino de )eusS K C!ucas 9,I9HE. Gamém
as rela#/es familiares assumem uma import*ncia secundria K um outro disselhe
ainda S6enhor, eu te se"uirei, mas permiteme primeiro despedirme dos que estão
em minha casaS. 0as Jesus lhe respondeu S'uem p/e a mão no arado e olha para
trs não é apto para o reino de )eusS K C!ucas 9,1RE. 6empre que os
ensinamentos de Jesus tocavam em quest/es de família, acaavam
$&$&
ferindo os sentimentos udeus, como ressaltou o udeu 0ontefiore. K6e al"uém

vem a mim e não odeia seu pr&prio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs... não
pode ser meu discípulo.K C!ucas 1U,RR7E. K2quele que ama seu pai ou mãe mais
do que a mim, não é di"no de mimA e aquele que ama seu filho ou filha mais do que
a mim, não é di"no de mim.K C0ateus 1H,37E. Kstando ainda a falar s multid/es,
sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falarlhe. Jesus
respondeu quele que o avisou S'uem é minha mãe, e quem são meus irmãos(S ,
apontando para os discípulos, disse S2qui estão minha mãe e meus irmãosS.K
C0ateus 1R,UU9E. ste verdadeiro Jesus, em nome de quem foram reali4adas
tantas Kcru4adas em prol da famíliaK, precisou fu"ir do cerco de sua pr&pria família
que tentava sufoclo. 0ateus, o evan"elista dos udeus, cita ainda uma outra
passa"em de Jesus, que nunca tinha sido formulada e que escandali4ou os udeus



 

K8om efeito vim contrapor o homem ao seu pai, a filha  sua mãe e a nora  sua
so"raK. , antecipando >reud, prosse"uiu Km suma os inimi"os do homem serão
os seus pr&prios familiaresK C0ateus 1H,3I3E. 2tualmente, e$iste uma cren#a
muito difusa de que o posicionamento ne"ativo de Jesus, diante da sacrossanta
estrutura das rela#/es familiares, constituiu, dentro do conte$to cultural de seu
tempo, um fenXmeno sem precedentes. 0as não é este, precisamente, o
ensinamento que condu4  total ren-ncia ao e"oísmo e  autocomplac%ncia, tanto
em pensamento como em a#ão( Para ser di"no da salva#ão o homem deve se
desape"ar de todas as tend%ncias pessoais e individualistas e superar a arreira

dessas limita#/es e"oísticas. nquanto o homem não for capa4 de se liertar daspai$/es e deseos terrenos, continuar sueito ao ciclo das reencarna#/es. Jesus
dava pouca import*ncia aos ditames in-teis, va4ios e ine$pressivos da le"isla#ão

 udaica. + e$presso despre4o pelas leis do sado acaou condu4indoo  cru4.
$$

>0a Co0paração entre <uda e =esus>0a Co0paração entre <uda e =esus
2ntes de sua descida, ?uda e$istia como ser espiritual entre as divindades

celestiais. )e livre e espont*nea vontade, desceu  terra para o em dos homens.
8omo o 8risto ílico, ele nasceu de maneira miraculosa. >oi anunciado por anos
como o salvador e profeti4aram  sua mãe KTenturosa, Lainha 0aFa, e$ulta e s%
feli4, pois o filho ao qual deste  lu4 é santoK

$iste, tamém, um 6imeão udista. + velho santo 2sita profeti4ou o
nascimento de ?uda, de forma semelhante quela com que o velho e santo 6imeão

profeti4ou a vinda do 0essias. Bnstruído por )eus, o profeta, pouco antes de suamorte, toma o recémnascido nos ra#os e, cheio de felicidade, di4 Ksta crian#a é
incomparvel, o mais proeminente entre os homens... le atin"ir o mais alto "rau
de ilumina#ãoA ele, que tem a capacidade de ver o que h de mais puro, ele, que
tem compai$ão dos homens, mover a roda dos ensinamentos. 6ua reli"ião se
espalhar por toda a parteK. 6imeão, tamém, toma a crian#a em seus ra#os e di4
K2"ora, 6enhor, podes despedir em pa4 o teu servo, se"undo a tua palavraA porque
meus olhos viram tua salva#ão, que preparastes em face de todos os povos, lu4
para iluminar as na#/es, e "l&ria de teu povo, de BsraelK C!ucas R,R93RE. 0esmo os
mais cautos eruditos estão convencidos de que estas palavras derivaram
diretamente do udismo.

Na escola, o príncipe se mostra entendido em todos os tipos de escritos. >a4
uma curta via"em, perdese e é encontrado em profunda medita#ão. 2qui e$iste
uma &via analo"ia com Jesus, aos 1R anos, encontrado no templo pelos seus pais

discutindo com os escrias. 0ais ou menos com a idade de 3H anos, isto é, com a
mesma idade de Jesus, ?uda inicia sua carreira espiritual. )urante um eum e
penit%ncia, é tentado pelo mal da mesma forma como Jesus o foi pelo diao, ap&s
quarenta dias e quarenta noites de astin%ncia. No +riente é comum uma hist&ria
que atriui a Qoroastro uma semelhante tenta#ão, que tamém aparece na sa"a
dos santos cristãos.
$5$5

8omo Jesus, ?uda peramula com seus discípulos, na mais completa pore4a,
e$pressandose através de m$imas, ima"ens e parolas. 8omo o 8risto ílico,
tamém ?uda tem do4e discípulos. 6eus primeiros se"uidores são tamém dois
irmãos, e$atamente como aconteceu com Jesus. +s primeiros se"uidores de ?uda



 

estão sentados so uma fi"ueira Cum símolo do ?udismoE quando são chamados.
Jesus tamém encontra um dos seus primeiros ap&stolos so uma fi"ueira. 2mos
t%m um discípulo favorito e um traidor. , como Judas, tamém o traidor de ?uda,
)evadatta, encontra um triste fim ainda que tenha falhado na reali4a#ão de seu
plano.

8om a mesma viol%ncia com que Jesus critica os fariseus, os ortodo$os
se"uidores da Gora, ?uda critica a ritualística le"isla#ão dos r*manes, os ortodo$os
se"uidores dos Tedas. K0emros de uma casta erudita, os sacerdotes e$iem sua
coloca#ão de m$imas, mas andam de ra#os dados com o mal.K Jesus se diri"e aos

fariseus de forma semelhante K2tam fardos pesados e difíceis de carre"ar, e p/enos aos omros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem moverK C0ateus
R3,UIE. )a mesma forma com que ?uda esti"mati4a os r*manes 5 Kmora vos
preocupeis tanto com a apar%ncia e$terna, por dentro não passais de um osque
incultoK 5, Jesus desmascara os hip&critas fariseus K6ois semelhantes a sepulcros
caiados, que por fora parecem elos, mas por dentro estão cheios de ossos de
mortos e de toda a imundícieK C0ateus R3,R7E. 2ssim como ?uda condena o
sacrifício de san"ue dos r*manes, Jesus condena o sacrifício dos udeus. , como
?uda, tamém Jesus reprova os anhos cerimoniais e as no#/es superficiais de
pure4a e impure4a.

A Influ?ncia do Pensa0ento <udista na A Influ?ncia do Pensa0ento <udista na Doutrina de =esusDoutrina de =esus
2 "rande afinidade e$istente entre os ensinamentos éticos de ?uda e de Jesus

é em conhecida. 2mos proíem matar, rouar, mentir e ter rela#/es se$uais

ilícitas. 2mos mandam respeitar os mais velhos. 2mos louvam a pa4 interior.2mos que
$3$3
rem pa"ar o mal com o em, e recomendam amar os inimi"os, não acumular
rique4as supérfluas, e optar pela miseric&rdia em ve4 do sacrifício. $istem muitos
paralelos que podem ser tra#ados e in-meras passa"ens que coincidem, quase
literalmente. ?uda e Jesus apresentamse como K>ilho do <omemK, e amos eram
chamados de KProfetaK, K0estreK e K6enhorK. 2s denomina#/es de ?uda, K+lho do
0undoK e K!u4 Bni"ualvelK, correspondem quelas de Jesus K!u4 do 0undoK e K!u4
TerdadeiraK.

+ conhecimento que ?uda tinha de si mesmo e de sua missão é muito
pr&$imo quele de 8risto. 2ssim di4 ?uda Ku conhe#o )eus e seu reino e o
caminho que condu4 a ele. u o conhe#o tão em como al"uém que tenha
penetrado no SrahmaloDaS Creino de )eusE e l tenha nascidoK. +u ainda K2queles

que acreditam em mim e me amam serão certamente receidos no paraíso. 2queles
que acreditam em mim serão salvosK. m 6ão João, as palavras são incrivelmente
similares K'uem ouve minha palavra e cr% naquele que me enviou tem a vida
eterna...K CJoão I,RUE.  mais K'uem cr% em mim, viverK CJoão 11,RIE.

?uda di4 a seus discípulos K'uem tiver ouvidos para ouvir, que ou#aK. Por
sua intercessão acontecem mila"res, os doentes são curados, os ce"os voltam a
ver, os surdos ouvem, os aleiados come#am a andar. le cru4a o rio ;an"es, como
Jesus cru4ou o la"o de ;enesaré. , se os discípulos de Jesus fa4em mila"res, o
mesmo aconteceu com os discípulos de ?uda. 2ntes de 6ão Pedro, tamém um
discípulo de ?uda andou sore as "uasA nesse epis&dio Pedro afunda quando sua
fé come#a a ser aalada e o mesmo acontece com o discípulo de ?uda ao despertar



 

de uma profunda medita#ão sore seu mestre. 6ão Pedro foi salvo pelo 6enhorA o
discípulo de ?uda, pela renova#ão de sua confian#a no 0estre. M claro que o Novo
Gestamento importou esses particulares de fora, uma ve4 que o fenXmeno de
caminhar sore as "uas era totalmente estranho aos udeus, ao passo que era
muito comum na índia.

?uda, como Jesus, nunca reali4ou mila"re s para provocar sensacion alismo. M
por isso que ?uda di4 a um io"ue que, ap&s RI
$#$#
anos de mortifica#ão, conse"uiu atravessar um rio, sem nem menos molhar os pés

KToc% realmente perdeu seu tempo, porque, por apenas uma moeda, o arqueiro oatravessaria em seu arcoK. Porém, mais tarde, no udismo 0ahaFana, o mila"re
passou a ocupar um lu"ar de relevo, como entre os cristãos e os mu#ulmanos. m
todas as reli"i/es, as massas estão mais inclinadas  ma"ia, aos mila"res e
"arantias materiais que  ess%ncia espiritual, ao ethos. 'uerem que as coisas
aconte#am para eles, não dentro deles.

2 esta altura, "ostaria de apresentar um dos mais surpreendentes paralelos
entre as escrituras hindus e o Novo Gestamento a parola da vi-va pore. Nos
te$tos udistas é costume que pessoas aastadas fa#am "enerosas doa#/es a uma
con"re"a#ão reli"iosa. Oma pore vi-va, entretanto, não possuía mais que duas
moedas. M tudo que tem, mas mesmo assim o d com pra4er. + sacerdote, diante
de tão nore atitude, a louva, dei$ando de mencionar a contriui#ão dos outros. 
este é o paralelo que encontramos no evan"elho de 6ão 0arcos K, sentado frente
ao Gesouro do Gemplo, Jesus oservava como a multidão lan#ava o dinheiro nos

cofresA muitos ricos depositavam "randes quantias. 8he"ando uma pore vi-va,lan#ou duas pequenas moedas, no valor de um quadrante. , chamando a si os
discípulos, lhes disse Sm verdade eu vos di"o que esta pore vi-va lan#ou mais do
que todos os que ofereceram moedas ao Gesouro. Pois todos os outros deram do
que lhes soravaA ela, porém, na sua pen-ria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o
que possuía para viverSS C0arcos 1R,U1UUE.

2lém da correspond%ncia da idéia sica, mencionemos a"ora a e$traordinria
semelhan#a entre as duas situa#/es em amos os casos, tratase de uma mulher,
de uma mulher poreA a de uma oferta feita na i"rea em meio a "ente ricaA amas
as mulheres dão tudo o que tinham, isto é, duas moedasA amas são louvadas por
um oservador e o sacrifício delas é muito mais apreciado que as doa#/es dos ricos.
 lo"icamente, por ser mais recente, o te$to ílico depende daquele udista.

+s livros da ilioteca do mosteiro consistem em folhas soltas, envolvidas em
seda colorida, com prote#/es de madeira.
$$$$
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 A!ima As es!avaPes em 2ar:, +1 quilmetros ao norte de Srinagar.

 Abaio -laní!ie 5r&ima M !idade de andi5ur 9ehat>5oor;, onde o vale se abre em
dire:o do lama!ento lago Iular.



 

 A!ima A se5ultura de oisBs e o guardi:o ou Iali Fishi, !u=as 0eiPes s:o ti5i!amente
 =udias.



 

 A!ima <anho de oisBs< em i=bihara 93# quilmetros ao sul de Srinagar; !om um le:o
de 5edra !om a5roimadamente   anos de idade.

 Abaio A <-edra de oisBs< ou Qa>al, sobre a qual oisBs teria eibido seus 5oderes
m(gi!os.
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2s analo"ias entre o udismo e o cristianismo continuaram depois da morte
de seus fundadores. 0itos e lendas ideali4aram estes persona"ens. ?uda e Jesus
foram endeusados e colocados acima de todos os deuses. 6ur"iu uma usca, sem
limites, de mila"res. m amos os credos, a princípio não e$iste uma i"rea

or"ani4ada mas apenas uma comunidade de simpati4antes. !o"o nasceu umadisputa doutrinai entre os sthaviras e os mahasam"hiDas, isto é, entre
conservadores e$tremistas e adeptos pro"ressistas, dentro das maiores
comunidades udistas, semelhante  luta entre udeus cristãos conservadores e
"entios cristãos pro"ressistas. m amos os casos, reuniuse um concilio de
discípulos, um em Jerusalém e outro em Laa"riha. , assim com os udistas
ortodo$os estaeleceram seus do"mas no 8oncilio de Pataliputra CRU1 a.8E, cerca
de RIH anos ap&s a morte de ?uda, os ortodo$os cristãos determinaram os seus no
8oncilio de Nicéia C3RIE, 3HH anos ap&s o desaparecimento de Jesus.
%&%&



 

Capítulo &Capítulo &
A @abedoria -riental no -cidenteA @abedoria -riental no -cidente

A 'strela dos 4a(osA 'strela dos 4a(os
No se"undo capítulo do evan"elho de 0ateus est escrito KGendo Jesus

nascido em ?elém da Judéia, no tempo do rei <erodes, eis que vieram 0a"os do
+riente a Jerusalém, per"untando S+nde est o rei dos udeus recémnascido( 8om
efeito vimos a sua estrela no oriente e viemos adorloS K C0ateus R,1RE.

6e naquela noite tivesse acontecido de fato al"um fenXmeno astrol&"icoe$traordinrio, estaria devidamente re"istrado nos documentos da época. 2lém
disso, se tivesse realmente sur"ido al"uma constela#ão especial naquela ocasião,
seria hoe detectada com facilidade por computadores. João =epler, pesquisando
sore isso, levantou a hip&tese de que a estrela de ?elém poderia ser, talve4, uma
nova Cestrela novaE, resultante da conun#ão de J-piter e 6aturno no ano 7 a.8.
0ais tarde esta teoria foi refutada pelos astrXnomos. sta nova de =epler foi
ati4ada por muitos com o nome de estrela de ?elém. No decurso do ano 7 a.8, por
tr%s ve4es ocorreu uma conun#ão de J-piter e 6aturno na constela#ão de Pei$es Co
pei$e tornouse o símolo de 8risto e um sinal de identifica#ão entre os memros
das comunidades cristãs primitivasE. ste fenXmeno astronXmico acontece a cada
79U anos e todos os que o assistiram ficaram impressionados pelo es
%5%5
petculo oferecido pela pro$imidade desses planetas, que, resplandecendo no céu

noturno, parecem uma dupla estrela de "rande rilho1. m 19RI, o orientalista Paul6chnael conse"uiu decifrar uma pedra com inscri#/es cuneiformes, encontrada no
oservat&rio de 6ippar, no ufrates, de R HHH anos atrs, e que descrevia, com
e$atidão, o fenXmeno astronXmico ocorrido no ano 7 a.8, isto é, a "rande
conun#ão de J-piter e 6aturno, na constela#ão de Pei$esR.

m fins do ano @ a.8, J-piter e 6aturno tornaramse visíveis do lado do
ocidente, ap&s o crep-sculo. Nesse momento J-piter locali4arase na constela#ão de
2qurio e 6aturno, na de Pei$es, a uma dist*ncia de 1 "raus um do outro. m
fevereiro do ano 7 a.8, amos desapareceram e, por diversas semanas,
permaneceram ofuscados pelos raios do sol. +s astr&lo"os orientais ul"aram que
deveria ter al"um si"nificado aquela primeira apari#ão de J-piter, acontecida na
aurora do décimo  terceiro 2daru do ano 3HU do império 6el%ucida, que, pelos
nossos clculos, deveria tratarse do dia 1 de mar#o do ano 7 a.8. les
oservaram que J-piter apro$imouse pouco a pouco de 6aturno e que no final do

m%s de 2iru C19 de maio do ano 7 a.8E, os planetas se encontraram. 2 conun#ão,
em que J-piter e 6aturno se mantiveram a R1 "raus de Pei$es, separados por
apenas um "rau de inclina#ão e e$atamente com o mesmo a4imute, iria se repetir
ainda duas ve4es no mesmo ano, a 3 de outuro e a I de de4emro.

2mos eram visíveis do entardecer ao amanhecer e alcan#avam a maior
intensidade de rilho ao atin"ir o meridiano, por volta de meianoite. 'uando o sol
se punha no ocidente, os planetas sur"iam no oriente e quando eles desapareciam
no ocidente, sur"ia a aurora no oriente. No come#o do ano, estes planetas sur"iam
com o sol e, no final do ano, desapareciam com ele. )urante todo o ano eles
ficavam visíveis, nunca se afastando um do outro mais de tr%s "raus. ste
espetculo na constela#ão de Pei$es s& se repetiria daí a @HH anos.



 

No evan"elho de 0ateus, a estrela é mencionada apenas tr%s ve4es. +s 0a"os
di4em K... pois vimos sua estrela no oriente...K
%3%3

No te$to "re"o ori"inal, encontramos uma refer%ncia ao anatole. +s lin"istas
descoriram que a palavra anatole, no sin"ular, tinha um si"nificado astrol&"ico
muito especial. )esi"nava o nascimento helíaco de uma estrela, isto é, seu
sur"imento a leste, a um certo ponto do hori4onte, um pouco antes do sol.
mpre"ada no plural, a mesma palavra tem conota#ão "eo"rfica, e indica o
+riente. )e fato, os tr%s reis ma"os se"uiram a apari#ão celestial na dire#ão leste

oeste.2 se"unda refer%ncia do evan"elho de 0ateus a este fenXmeno tamém
apresenta, no "re"o, um si"nificado especial Kntão <erodes mandou chamar
secretamente os ma"os e procurou certificarse com eles a respeito do tempo em
que a estrela tinha aparecidoK C0ateus R,7E. m astronomia, o vero KaparecerK era
empre"ado para desi"nar a primeira apari#ão de uma estrela nascente. )e acordo
com a cren#a popular da época, no momento em que nascia uma pessoa, nascia
tamém uma estrela sua no céu. 2 per"unta de <erodes indicava que o nascimento
de Jesus deveria ter ocorrido al"um tempo antes do aparecimento da estrela.
6e"undo o calendrio ailXnico, J-piter apareceu no crescente do -ltimo m%s do
ano 3HU do império sel%ucida. + ano de 3HI C a.8.E come#ou no m%s primaveril de
Nisan, que marcava o início do 2nonovo udeu. 'uando os ma"os che"aram a
Jerusalém, J-piter  deveria estar no se"undo ano de sua conun#ão com 6aturno,
e assim Jesus teria nascido provavelmente no ano 7 a.8, tendo na ocasião quase

dois anos de idade. )e acordo com a lenda, teria sido, talve4, este o motivo quelevou <erodes a matar todas as crian#as de até dois anos de idade.
+ que atraiu esses misteriosos sios do leste Cnesse caso a palavra "re"a

anatole estaria no pluralE, levandoos a enfrentar os percal#os de uma lon"a e
penosa via"em que poderia ter durado meses, ou até anos( Na realidade, de onde
vinham e por que perseveraram com tanto afinco na usca de um menino( 6o4inha,
a teolo"ia não conse"ue dar nenhuma resposta a estas quest/es e  identidade dos
tr%s ma"os.
%#%#

8ue0 'ra0 os /r?s 4a(os8ue0 'ra0 os /r?s 4a(os
-uB Co0o Descobrir u0a 'ncarnação-uB Co0o Descobrir u0a 'ncarnação

No te$to "re"o ori"inal, os sios eram desi"nados pelo nome de ma"oi

Cma"us se refere a um sacerdote persa 4oroastristaA é daí que se ori"inam nossos
termos m"ico, ma"osE. 'uem acrescentou, pela primeira ve4, a palavra KreisK aos
ma"os da hist&ria ílica foi 8esreo de ]ries, no século . No século 9, foram
ati4ados com os nomes de ;aspar, 0elquior e ?altasar. 2s fontes não determinam,
com e$atidão, o n-mero de ma"os que che"aram a ?elém. + n-mero tr%s pode
estar relacionado talve4 com os presentes, e vem do tempo de +rí"enesU. ram,
lo"icamente, profundos conhecedores da ma"ia, versados em astrolo"ia e
certamente não eram pores.

2 hist&ria de uma estrela que paira e$atamente sore um mísero estulo,
onde estava uma crian#a recémnascida, não passa de pia ima"ina#ão.  muito
provvel que a crian#a de quase dois anos, ao ser encontrada e visitada, estivesse



 

so "uarda de pessoas que saiam da ori"em divina do menino. stas pessoas não
"o4avam, oviamente, da simpatia de <erodes, pois, quando o rei foi informado da
presen#a dos ma"os, ficou muito preocupado e Kcom ele toda JerusalémK. 6e esta
crian#a estava destinada ou não a ser o prometido 6alvador das seitas secretas de
'umran, isto é, dos na4arenos ou ess%nios, ser uma questão a ser discutida
posteriormente neste livro. <oe, saemos que o mosteiro de 'umran, ao lado do
0ar 0orto, ficou aandonado por de4 anos, porque seus haitantes foram anidos
por <erodes, o ;rande. sta pode ser uma das causas do &dio do rei que o levou a
ordenar a morte das crian#as.

No evan"elho ap&crifo dos Na4arenos, deparamos com a se"uinte passa"emK'uando José olhou, perceeu que muitos pere"rinos o acompanhavam em dire#ão
 "rutaA e ele disse S!evantarmeei e irei ao seu encontroS. , saindo, José disse a
6imão SParecem profetas +lhe, estão continuamente olhando para o céu e
consultandose entre eles. Parecem estran"eiros, pois t%m uma apar%ncia diversa
da nossaA suas vestes são ricas e a cor da pele, escura. Osam capu4 na cae#a e
seus mantos parecem muito macios. Gamém suas pernas estão coertas. +lhe,
eles pararam e estão me olhandoA a"ora estão se movendo novamente e v%m em
minha dire#ãoS K. 6er possível que a seita proiida tivesse al"o em comum com
seus irmãos na índia, ou com as trios perdidas da 8asa de Bsrael( M muito difícil
provar, com as fontes que temos em mãos, se os ma"os vieram diretamente da
índia. No entanto, é surpreendente constatar o quanto a hist&ria dos tr%s sios se
assemelha aos te$tos que narram a cren#a de que, ainda hoe no Giete, muitos
altos di"nitrios udistas podem ser redescoertos em novas encarna#/es. 2 forma

anti"a e tradicional de efetuar essa usca é descrita nos te$tos do )alai !ama, quefala de sua pr&pria KdescoertaK, ainda menino, e tamém no livro do austríaco
<einrich <arrer7, que passou sete anos na corte do deusrei em !hasa. ^ uma
narrativa fascinante, que oferece ar"umento para fa4er uma compara#ão entre
tradi#/es cristãs e orientais, e por isso faremos al"umas considera#/es mais
detalhadas sore isso. Pouco depois de falecer, em 1933, o décimo  terceiro )alai
!ama forneceu al"umas pistas sore a época e lu"ar em que ocorreria sua pr&$ima
encarna#ão. 0orto, seu corpo foi colocado voltado para o sul, na tradicional postura
de ?uda, mas um dia seu rosto amanheceu voltado para o oriente e, em um
pedestal de madeira, situado a nordeste do rehcno em que ele se encontrava,
nasceu, misteriosamente, um fun"o em forma de estrela.

)iante desses indícios os principais lamas procederam a um ritual m"ico, no
qual interro"aram um mon"e em estado de transe, com a missão de a"ir como
orculo Cem ao modo dos anti"os templos "re"osE. + mon"e apontou com um

"esto na dire#ão do oriente, e nesse momento sur"iram e$traordinrias forma#/es
de nuvens ao norte de !hasa. )epois disso, durante dois anos, não foi dado nenhum
outro sinal. 2 um dado momento, o re"ente teve a inspira#ão de fa4er uma via"em
ao la"o sa"rado de !hamoi !atso, perto do 8ho =hor ;Fal, a 1UI quilXmetros
%%%%
de dist*ncia. )e acordo com a cren#a tietana, o futuro pode ser visto espelhado
nas "uas claras desse la"o de montanha. 2p&s dias de prepara#ão através da
medita#ão, o re"ente teve uma visão em que aparecia um mosteiro de tr%s
andares, com teto dourado, ao lado de uma pequena fa4enda chinesa, com front/es
lindamente decorados e coertura com telhas verdes. m se"uida, apareceram as
tr%s letras tietanas 2h, =a e 0a. Le"istrou e conservou tudo em se"redo. 8heio de



 

confian#a e profundamente "rato pelas instru#/es divinas, retornou ao seu palcio
em !hasa e come#ou os preparativos para a usca.

6em os importantes pronunciamentos e clculos dos astr&lo"os, nenhum
passo decisivo poderia ser tomado. m 1937, vrias e$pedi#/es partiram de !hasa 
procura de um menino divino, se"uindo a indica#ão dos press"ios celestiais. 8ada
"rupo compunhase de lamas nores e sios Cpois o fato di4ia respeito a uma
-nica teocraciaE, que endossavam os distintivos de seus altos car"os. les tra4iam
servos e ricos presentes, muitos dos quais tinham pertencido ao falecido. +s
presentes representavam um "esto de venera#ão do )alai !ama e tamém um

teste para verificar a identidade da nova encarna#ão. m teoria, a pessoa queprocuravam poderia ter reencarnado a milhares de quilXmetros de seu -ltimo larA e,
no caso do décimo  quarto )alai !ama, a usca ultrapassou as fronteiras do Giete
central, che"ando até o distrito do 2mdo na re"ião de )oDham, so administra#ão
chinesa. <avia muitos mosteiros naquela rea, porque Gson" =apa, o reformador do
lamaísmo, havia nascido ali. 2 e$pedi#ão encontrou muitos meninos, mas nenhum
deles correspondia  descri#ão dos press"ios. >inalmente, em pleno inverno, o
"rupo che"ou ao mosteiro de =umum, pr&$imo  aldeia de GaDtser, um mosteiro
de tr%s andares, com teto dourado, ao lado de uma encantadora fa4endola com
uma casa coerta de telhas verdes e com front/es entalhados. Bsto coincidia
e$atamente com a visão do re"ente. )ois eminentes lamas disfar#aramse de
criados, e um ovem mon"e de senhor, e entraram na casa, acompanhados de dois
fun
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cionrios do mosteiro local. les tinham se disfar#ado para camuflar o verdadeiromotivo dessa visita, evitando assim alvoro#os desnecessrios para inspecionar o
lu"ar em pa4. +s dois eminentes lamas Cum dos quais era o Limpoche =eYtsan",
que vivia em !hasa, no mosteiro de 6erE foram levados para a co4inha, por serem
criados, enquanto o ovem mon"e foi receido no salão. 2s crian#as da família
estavam rincando na co4inha e, assim que o !ama Limpoche sentouse, um
menino de R anos de idade veio correndo e saltou no seu colo. + reverendo mon"e
estava usando o rosrio do falecido )alai !ama e o menino, dando sinal de
reconhec%lo, quis arranclo  for#a, como se o quisesse para si. + lama prometeu
darlhe as contas se adivinhasse de quem eram. + menino imediatamente
respondeu K6era2"aK, que, no dialeto da re"ião, queria di4er Ko lama de 6erK. 2
hailidade que o menino demonstrou em reconhecer um lama disfar#ado em criado

  causou admira#ão, mas o fato de ter adivinhado que o lama viera de 6er
surpreendeu os mon"es, apesar de estarem acostumados, por tradi#ão, a fatos

miraculosos. ntão o lama per"untou ao menino qual o nome do seu senhor, e ele
respondeu K!osan"K. )e fato, o servo chamavase !osan" GseYan".

+s nores mon"es passaram o dia todo oservando a crian#a, e foram
ori"ados a se controlar para não demonstrar o profundo respeito que tinham por
ela, pois estava convencidos de que tinham finalmente encontrado a reencarna#ão
que procuravam. No dia se"uinte partiram, pois queriam tra4er toda a e$pedi#ão.
'uando os pais da crian#a viram aquela pomposa procissão de altos di"nitrios
apro$imarse de seu humilde lar, compreenderam que seu filho devia ser uma
encarna#ão. No vi4inho mosteiro de =umum, tinha falecido um lama, e os
camponeses acreditavam que um de seus filhos pudesse ser a reencarna#ão desse



 

lama e, de fato, o primo"%nito desse casal  havia sido sumetido a um teste neste
sentido.

M muito comum que uma reencarna#ão, ainda crian#a, lemrese de pessoas
e coisas que participaram de sua vida anterior, sen
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do até capa4es de recitar trechos de escritos que nunca tinham aprendido. No
tranqilo isolamento do Giete, temos muitas provas desse fato. J no +cidente,
tais acontecimentos são raramente divul"ados pela imprensa, pois os ocidentais não
acreditam na possiilidade de reencarna#ão.

+s quatro chefes K?onposK da dele"a#ão de !hasa procederam, a se"uir, aostestes prescritos. Primeiramente ofereceram ao menino dois rosrios pretos quase
id%nticos, um dos quais pertencera ao décimo  terceiro )alai !ama. 6em hesitar, a
crian#a escolheu o verdadeiro, colocouo ao redor do pesco#o e come#ou a dan#ar
ale"remente na sala. + menino foi sumetido ao mesmo teste, com vrios rosrios
preciosos. m se"uida, os memros da dele"a#ão lhe apresentaram dois tamores
ritualísticos. Om deles era "rande e decorado com ouro, enquanto o outro, que fora
do )alai !ama, era muito simples. + menino escolheu o mais simples, que come#ou
a tocar em perfeita harmonia com o cerimonial. >inalmente, mostraramlhe dois
ast/es, e ele primeiro tocou no errado, mas hesitou e, depois de oservar
novamente os dois, acaou escolhendo o que pertencera ao deusrei. + Limpoche
e$plicou aos presentes, surpresos com a indecisão do menino, que o primeiro
astão havia tamém sido usado, durante al"um tempo, pelo décimo  terceiro
)alai !ama e que mais tarde ele o tinha presenteado ao !ama =eYtsan".

8om este e$emplo, podemos tra#ar um paralelo entre a apresenta#ão dosoetos preciosos do deusrei falecido e os dons tra4idos do +riente e oferecidos
pelos ma"os a Jesus.  claro que a crian#a  deveria ter atin"ido uma determinada
idade para poder ser sumetida a um teste de tal nature4a.

2 apresenta#ão dos oetos foi complementada pela interpreta#ão das tr%s
letras que o re"ente havia visto refletidas nas "uas do la"o. >icou entendido que a
primeira letra K2hK correspondia a 2mdo, nome da localidade em que haviam
encontrado o menino. 2s duas letras K=aK e K0aK poderiam si"nificar o pequeno
mosteiro =aCrEma Lolpai )ore, er"uido em uma montanha acima da aldeia de
GaDtser, onde o )alai !ama permaneceu
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por al"um tempo, ao re"ressar de uma via"em  8hina. 2 visita do décimo 
terceiro )alai !ama emocionou toda a re"ião e, entre os alde/es aen#oados pelo
deusrei, estava o pai de sua futura encarna#ão, na época apenas com nove anos.

2lém disso, oservouse que o décimo  terceiro )alai !ama havia contemplado
aquela pequena fa4enda, onde mais tarde renasceria atraído pela ele4a e pela
serenidade do local.  contase ainda que o )alai !ama teria dei$ado um par de
otas no pequeno mosteiro, o que poderia ser interpretado simolicamente.

)epois de todas estas provas, os dele"ados estavam convencidos do %$ito de
sua missão eles haviam encontrado a verdadeira encarna#ão. nviaram a !hasa,
via 8hina e índia, uma mensa"em cifrada com os detalhes da descoerta, e
receeram ordens de a"ir com a maior discri#ão para que o menino não caísse nas
mãos dos chineses, uma ve4 que a usca tinha sido efetuada em seu territ&rio.

+ "overnador da província, 0a Pufan", foi informado de que o menino seria
levado para !hasa por ser considerado um dos possíveis sucessores do falecido



 

)alai !ama. 0a Pufan" pediu, a princípio, 1HH HHH d&lares chineses para autori4ar a
transfer%ncia, mas, ap&s o receimento dessa import*ncia, pediu mais 3HH HHH
d&lares. No entanto, a dele"a#ão quis evitar que os chineses souessem que eles
tinham descoerto o verdadeiro deusrei, por temer que, diante dessa revela#ão, a
8hina insistisse em mandar suas tropas Kpara prote"%loK na via"em até !hasa.

+ paralelo com o que ocorrera em Jerusalém mais uma ve4 se evidencia o
divino menino teve que sair s escondidas do país, para fu"ir de <erodes, o
"overnador romano da província. K'uando <erodes viu que tinha sido ludiriado
pelos ma"os, ficou muito irado.K C0ateus R,1E.

Por quest/es de se"uran#a, toda a correspond%ncia entre 2mdo e !hasa erafeita através de mensa"eiros, o que requeria muitos meses. Portanto, passaramse
mais dois anos até que a caravana da dele"a#ão partisse para !hasa carre"ando o
menino e sua família. !evaram meses para cru4ar a fronteira tietana onde eram
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a"uardados por um ministro de stado e sua comitiva, que confirmariam a escolha
do novo )alai !ama através de uma carta do re"ente. >oi s& então que os pais do
menino compreenderam que seu filho era o novo soerano do Giete.

A *u(a para o '(itoA *u(a para o '(ito
)epois que os sios do +riente descoriram o menino Jesus nas

pro$imidades de Jerusalém, José, o pai, receeu a se"uinte ordem divina K!evanta
te, toma o menino e sua mãe, e fo"e para o "ito, e fica l até que te avise, porque
<erodes vai procurar o menino para o matarK C0ateus R,13E. Na fu"a, tomaram

provavelmente o caminho de ?eershea, via <eron, e dali cru4aram o deserto atéche"ar ao 0editerr*neo. Nessa época, cerca de 1 milhão de udeus vivia no "ito,
sendo que somente em 2le$andria havia RHH HHH. sse país tinha sido por tradi#ão
um ref-"io para os udeus e ali e$istiam n-cleos muito em constituídos, com
sina"o"as, escolas e tudo mais que um estran"eiro pudesse precisar para se sentir
em.

+ infanticídio narrado nos evan"elhos não é lendrio, e foi confirmado num
documento da época, escrito durante a vida de Jesus, por memros da seita dos
ess%nios, que eram provavelmente alvo das ofensivas de <erodes e que por isso
precisaram entrar na clandestinidade em seu pr&prio país. K+ sucessor era um rei
insolente e inimi"o da classe sacerdotal, uma pessoa ímpia e audaciosa. 0atou
velhos e ovens, e todos o temiamK C2ss. 0&is. ,RRE.

+ professor <assnain afirma que e$istiram escolas missionrias udistas em
2le$andria, muito antes da ra 8ristã. ram conhecidas com o nome de Tiharas

que, se"undo o dicionrio s*nscritochin%s, si"nifica um lu"ar que é Kao mesmo
tempo uma academia, uma escola e um templo destinado ao estudo e  prtica do
udismo. 2s Tiharas eram construídas em s*ndalo vermelho CchandanaE e
contavam trinta e dois aposentos, com uma al
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tura de oito talas bespécie de rvoreA cada uma delas possuía um ardim, um
parque, uma piscina e um salão de ch em moiliado e decorado com tape#arias e
equipado com camas, colch/es, provis/es e todos os confortos necessriosK@. 
muito possível que Jesus tenha sido iniciado desde crian#a nos conhecimentos da
filosofia oriental, por mestres udistas, em 2le$andria. Bsto audaria a compreender
por que Jesus pXde encantar com sua saedoria os doutores do templo de



 

Jerusalém, quando tinha apenas 1R anos. K todos os que o ouviam ficavam
e$tasiados com sua inteli"%ncia e com suas respostasK C!ucas R,U7E.

Naquela época, aos 1R anos, os ovens eram "eralmente prometidos em
casamento. Jesus foi uma e$ce#ão  re"ra e pXde assim prosse"uir seus estudos na
ptria de seus verdadeiros antepassados espirituais 5 a índia.

Jesus s& pXde re"ressar com se"uran#a  sua terra natal anos depois da
morte de <erodes, o odiado usurpador. Bsto ocorreu um pouco antes da Pscoa, no
ano U a.8. K'uando <erodes morreu, eis que um ano do 6enhor manifestouse em
sonho a José, no "ito, e lhe disse S!evantate, toma o menino e sua mãe, e vai

para a terra de BsraelA pois os que atentavam contra a vida do menino morreramS. le se levantou, tomou o menino e sua mãe, e entrou na terra de Bsrael.
0as, ouvindo que 2rquelau era rei da Judéia em lu"ar de seu pai <erodes, teve
medo de ir para l C2rquelau foi "overnador ou etnarca da Judéia e 6amaria de U
a.8. a  a.8, isto é, até os 1R ou 13 anos de JesusE. Gendo receido um aviso em
sonho, partiu para a re"ião da ;aliléia e foi morar numa cidade chamada Na4aré,
para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas Sle ser chamado Na4arenoS.K
C0ateus R,19R3E.

=esus Naareno=esus Naareno
m quase todos os manuscritos "re"os, Jesus recee o co"nome de KNa4arenoK,
"eralmente tradu4ido erradamente por KJe
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sus de Na4aréK. 2ssim, em muitas edi#/es, Paulo ouve uma vo4 que lhe di4 Ku sou

Jesus de Na4aré, a quem se"uirsK. Porém, os manuscritos "re"os não cont%m tale$pressão. 2 versão correta, que encontramos na ?ília de Jerusalém, é a se"uinte
Ku sou Jesus, o Na4areno, a quem se"uirsK.

$istiria, por acaso, al"uma ra4ão para essa altera#ão( 6e quisermos chamar
Jesus de acordo com seu lu"ar de ori"em, deveríamos chamlo KJesus de ?elémK
Cnenhuma fonte indica Na4aréE. + evan"elho de 6ão 0arcos di4 que seus discípulos
viviam no mar da ;aliléia Cla"o de GieríadesE, provavelmente em 8afarnaum. 2
?ília !uterana indica apenas que Kele voltou para casaK, mas isso si"nificaria viaar
mais UH quilXmetros.

Nos 2tos dos 2p&stolos, os primeiros cristãos são denominado s Na4arenos, e
Jesus é citado seis ve4es como Ko Na4arenoK.

No evan"elho de 6ão João, Natanael, um aspirante ao apostolado, per"untou
ao ap&stolo >ilipe K)e Na4aré pode vir al"o de om(K Nessa per"unta est implícita
a dificuldade em entender como pudesse vir de um lu"ar tão pequeno e

insi"nificante Cnessa época não deveria possuir mais que al"umas caanasE al"uém
dotado de profunda cultura e elevada educa#ão.

+ )icionrio ;reco2lemão sore os scritos do Novo Gestamento e +utros
Ge$tos !iterrios 8ristãos Primitivos C193E admite aertamente a impossiilidade
de se estaelecer um ne$o entre as palavras KNa4arenoK e KNa4aréK.

+s epítetos Na4areno Cna4arenosE, Na4ireu Cna4oraiosE e Na4orene
Cna4orenosE eram utili4ados para denominar Jesus, como se fossem sinXnimos e
todos eles li"ados  localidade de Na4aré. >oi este malentendido que levou  falsa
desi"na#ão KJesus de Na4aréK. J em 19RH, 0. !id4arsDi provou em sua ora
!itur"ias 0andeanas que, por ra4/es de cunho etimol&"ico, KNa4arenoK não pode
derivar do nome da cidade de Na4aré. >ora do evan"elho de 0ateus, Na4aré não é



 

citada em nenhum outro lu"ar e não devia passar de um pequeno lu"areo. Jafa,
que estava apenas 3 quilXmetros a sudoeste de Na4aré e que tinha sido destruída
pelos romanos em 7 d.8, é mencionada na ?ília co
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mo pertencente  trio de Qaulon, enquanto o nome Na4aré não é citado.

2 palavra KNa4arenoK deriva da palavra aramaica na4ar, que si"nifica vi"iar,
oservar ou confessar. m sentido fi"urado pode tamém si"nificar urar ou
colocarse a servi#o de )eus. Osado como nome, si"nifica um diadema, o símolo
usado na cae#a de um un"ido. 2ssim um Kna4arenoKera al"uém que oservava ou

celerava os ritos sa"rados. KNa4ariaK era um ramo dos ess%nios Cos Gherapeutaeou curadoresE e, como os eionitas, constituíam provavelmente uma das primeiras
comunidades cristãs e todos eles eram citados no Galmude como Kno4ariK. Godas as
seitas "n&sticas C"nosis W conhecimentoE praticavam a Kma"iaKA seus adeptos eram
iniciados que levavam uma vida ascética, dedicada  comunidade, dentro do espírito
das virtudes divinas. M possível que as vrias formas do título em questão encontre
sua e$plica#ão no fato de uma comunidade terse dividido em vrios "rupos que,
apesar de terem conservado a ori"em etimol&"ica comum, adotaram diferentes
interpreta#/es do ensinamento e, conseqentemente, estilos diferentes de vida.
ncontramos tra#os da denomina#ão na4areno no 2nti"o Gestamento e, por isso,
sua ori"em pode ser locali4ada no período précristão.

Na opinião de John 0. Loertson, 6ansão era um na4ireu CJui4es 13,I7EA não
permitia que lhe cortassem o caelo e não eia vinho, e levava portanto uma vida
ascética. +s KnãoascéticosK denominavamse na4arenos, para diferenciaremse dos

ascéticos Kna4ireusK9.Jesus não pode ser classificado como memro de nenhum desses "rupos
porque, evidentemente, recusou suordinarse a qualquer c&di"o de leis humanas.
+ptou pelo mesmo caminho de ?uda, que consistia em fa4er a coisa certa no
momento certo. 2 "rande dist*ncia "eo"rfica da índia tinha aumentado o aismo
que separava os filhos dos mesmos pais espirituais que viviam se"undo os
princípios da filosofia udista na índia e seus irmãos que residiam em Bsrael. Jesus,
dentro desse conte$to, poderia ser descrito como um reformador enviado para
restaelecer a unidade
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de fé entre as Kovelhas perdidasK, que necessitavam de apoio emocional e
espiritual, em sua luta contra os conquistadores romanos, saduceus, fariseus e

 udeus ortodo$os.
Jesus era aquela personalidade divina tão esperada nos tempos de

turul%ncia. >oi saudado por dois discípulos enviados por João ?atista, com as
se"uintes palavras KMs tu aquele que h de vir, ou devemos esperar um outro(K
C0ateus 11,3E.

João ?atista CJohananE era um asceta na4areno e um profeta, homena"eado
na ;aliléia com o epíteto de K6alvadorK. + historiador >lvio Josefo descreve ?atista
como Kum homem de em, merecedor de respeito pela prtica da virtude e da

 usti#a social, pela fidelidade a )eus e por ati4ar os udeus. 2nunciava que assim
)eus os favoreceria, porque seu atismo era reali4ado para curar fisicamente e não
para perdão dos pecados 5 o perdão dos pecados deveria ser um pressuposto
alcan#ado através de uma vida usta. 0ultid/es, atraídas por essas palavras,
reuniramse ao redor de João...K1H



 

+ ritual da imersão em "ua provém da índia, onde continua a ser
diariamente praticado pelos hindus com o mesmo fervor de séculos atrs. ^ uma
tradi#ão quase tão velha quanto a pr&pria K6aedoria +cultaK. + rito atismal se
distancia da tradi#ão udaica, particularmente com respeito ao sacrifício de san"ue,
aseado na premissa de que os pecados serão perdoados com derramamento de
san"ue. 2 cerimXnia da purifica#ão simoli4ava a ren-ncia  matéria e o
renascimento do espírito em um corpo puro. + se"undo !ivro das !eis de 0anu, que
trata dos sacramentos, contém os se"uintes preceitos antes de cortar o cordão
umilical, devese o"ar "ua enta sore o recémnascido, e depois dar a ele, em

uma colherinha de ouro, uma mistura de mel e mantei"a pura e passar sal soresua lín"ua. )urante todo o tempo da cerimXnia devem ser recitadas ora#/es
sa"radas. Csta prtica é ainda hoe oservada em toda a índia.E

+ 2tarvaveda nos di4 K'uem não for lavado ap&s o nascimento com a "ua
da remissão do ;an"es, durante as invoca#/es sa"radas, estar sueito a va"ar pelo
tempo que viveu na im
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pure4aK CKva"arK se refere s puni#/es so a forma de reencarna#/es ou de vida
espiritualE.

No caso de João, o rito atismal parece ter sido um sinal de perten#a a uma
certa comunidade que tinha se separado dos nãoiniciados através de vrios
sacramentos cultuais pr&prios. Bsto mostra que os na4arenos constituíam uma seita
independente que emer"iu com os 0istérios de um determinado credo.  seitas
misteriosas que a"em si"ilosamente foram sempre oeto de suspeita e perse"ui#ão

por parte das autoridades. Paulo deparouse com a mesma hostilidade, quando foi ul"ado pelo "overnador >éli$ por ter sido acusado pelo orador Gertulo de indivíduo
pestífero, insti"ador de sedi#/es entre os udeus e cae#a da seita dos na4i
reus C2tos RU,IE.

)e acordo com Plínio e Josefo, a seita na4arena e$istia s mar"ens do Jordão
e  mar"em oriental do 0ar 0orto, h cerca de 1IH anos antes do nascimento de
Jesus. +s na4arenos usavam caelos lon"os como João ?atista, assim descrito por
0ateus KJoão usava uma roupa de p%lo de camelo, e um cinturão de couro em
torno dos rinsK C0ateus 3,UE. Om patrício romano, chamado !entulo, descreveu a
fi"ura de Jesus em uma carta ao senado romano. la constitui um dos te$tos
ap&crifos sore Jesus e o descreve com caelos soltos e encaracolados, caindo nos
omros em ondas e repartido ao meio, se"undo o costume dos na4ireus.

2 palavra na4ar é encontrada tamém nos dialetos da índia. Nas si"nifica
associarse comA nasa si"nifica nari4, emora sea tamém usada, em io"a, para

desi"nar o ponto de concentra#ão entre as sorancelhas, o nasaanta. m indostano,
na4ar si"nifica visão interior ou sorenaturalA na4ar cand si"nifica fascina#ão e é
uma e$pressão usada na ma"ia e no mesmerismoA e na4aran é a palavra utili4ada
para KcontemplarK ou Kter uma visãoK11. 2tualmente é muito difícil descrever a
seita dos na4arenos, devido  e$i"idade de elementos disponíveis. 6eria impossível
determinar as diferen#as entre o pensamento de Jesus Na4areno e o de seus
contempor*neos ortodo$os, não fosse o "rande n-mero de informa#/es
recentemente descoertas sore os ess%nios,
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que pouco diver"iam dos na4arenos, e que eram claramente influenciados pelos
ensinamentos de ?uda e dos Tedas. Oma das diferen#as, por e$emplo, é que os



 

ess%nios usavam somente "ua pura, ao passo que na4arenos Ce JesusE usavam
&leo Cvoltaremos a falar sore issoE.

No século passado, os estudiosos familiari4ados com os te$tos dos ess%nios
che"aram  conclusão que a comunidade de Jesus era simplesmente uma
ramifica#ão dos ess%nios. + historiador udeu <. ;raet4 che"ou a chamar o
cristianismo de Kessenismo com influ%ncia estran"eiraK.1R 2té então, os ess%nios
eram conhecidos apenas através do testemunho indireto de historiadores anti"os. +
fil&sofo udeu >ílon de 2le$andria Capro$. 13 a.8. 5 U3 d.8.E chamavaos de
K2tletas da virtudeK e Josefo dedicoulhes quase um capítulo inteiro C11,@E de sua

ora 2 ;uerra Judaica. Ganto um como outro estimam a comunidade ess%nia emcerca de quatro mil Khomens de uma moral e$celente, que viviam por todo o paísK.
+ historiador romano Plínio, o Telho tamém fa4 men#ão a esta seita.

No entanto, a aran"%ncia do ensinamento da seita dos ess%nios permaneceu
oscura até a descoerta dos famosos manuscritos de 'umran, no 0ar 0orto. 2
constata#ão de que os ensinamentos dos ess%nios anteciparam aqueles de 8risto
nos levou a encarlo so uma lu4 diferente.

-s 'ss?niosB a Cristandade Antes de =esus-s 'ss?niosB a Cristandade Antes de =esus
No verão de 19U7, um ovem eduíno deparouse com a entrada de uma

"ruta quando procurava uma cara de seu reanho, entre os rochedos ao lon"o do
0ar 0orto. 8urioso, entrou e viuse diante de uma série de *nforas de arro
seladas, em meio a uma pilha de cacos de cer*mica. Na esperan#a de encontrar um
tesouro, ariu as *nforas, mas ficou desapontado ao notar que dentro estavam

apenas al"uns malcheirosos manuscritos em per"aminho. 'uando o famosoarque&lo"o :illiam >. 2ll
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ri"ht viu os manuscritos em 19U@, disse que se tratava da mais importante
descoerta de manuscritos de nosso tempo. le os datou do século 1 a.8. e não
duvidou asolutamente de sua
autenticidade.

No decorrer dos anos se"uintes, pesquisadores na rea de 'iret 'umran
encontraram mais de de4 "rutas com numerosos manuscritos, al"uns dos quais
ainda não foram totalmente tradu4idos ou interpretados. Porém, dos documentos
e$aminados emer"e uma verdade incontestvel, a semelhan#a entre os
ensinamentos de Jesus e aqueles dos ess%nios. )e fato, comentouse que os
ess%nios deveriam ser considerados os verdadeiros precursores do cristianismo
primitivo, dada a identidade de temas teol&"icos e de institui#/es reli"iosas. Gudo

isso confirma a e$ist%ncia de uma cristandade, anterior a Jesus.
6ete manuscritos encontrados na primeira "ruta estão e$postos atualmente

no KGemplo dos 0anuscritosK do 0useu de Bsrael, em Jerusalém. + mais e$tenso é o
K0anuscrito de Bsaías e de 6ão 0arcosK Cconhecido como 1 'BsE. + livro completo
do profeta Bsaías contém IU colunas escritas em heraico. )entre os documentos
encontrados, este é o mais anti"o Cdata apro$. de 1IH a.8E, e apresenta uma
incrível semelhan#a com outros anti"os manuscritos ílicos descoertos. 2lém
deste, foram encontrados fra"mentos de um se"undo manuscrito de Bsaías C1 'BBsE
e um comentrio ao !ivro do Profeta <aacuc C1 'p <aE.

ntretanto, a mais importante descoerta se refere a um per"aminho com
quase dois metros de comprimento, que tra4 as re"ras da seita reli"iosa. <oe esse



 

documento é conhecido pelo nome de 6ereD <aFFahad, suas palavras iniciais, que
si"nificam KLe"ra da 8omunidadeK ou K0anual de )isciplinaK, 0anuale )isciplinae C1
'6E. 2 primeira parte trata do KTínculo de amor eternoK que une os memros da
comunidade a )eus. 2 se"unda parte descreve Kos dois espíritos na nature4a do
homemK, o espírito de lu4 e de verdade e seu oposto, o espírito do erro e das trevas
Cno ?udismo conhecimento e i"nor*nciaE. 2s re"ras da ordem apresentam em
se"uida uma detalhada descri#ão das con
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di#/es necessrias para fa4er parte da comunidade, das puni#/es por viola#ão, e

finali4a com um lon"o hino de louvor e de a"radecimento.Om se"undo manuscrito encontrado Cque pode ter sido enrolado ou
costuradoE tra4 as re"ras sore o celiato dos mon"es. + documento foi intitulado
KLe"ra da 2ssemléiaK C1 '6aE, e diri"iase aos memros lei"os casados da
comunidade.

+ udismo tamém fa4 distin#ão entre mon"es Cem pali hiDDhuE e lei"os
CupasaDaE, e isto manifesta uma pro$imidade entre os ess%nios e as anti"as
comunidades udistas.

Godos os memros da seita ess%nia receiam os ensinamentos e normas da
comunidade a partir dos 11 anos. Jesus parece ter che"ado a Jerusalém Cvindo do
"ito(E mais ou menos com essa idade e nesse momento desapareceu e não foi
mais visto até os 3H anos. Naquele tempo os homens s& podiam casarse depois
dos RH anos e com RI passavam a ter vo4 e ve4 na comunidade. 8om 3H anos
podiam aspirar aos mais altos postos, mas sempre sueitos a prestar oedi%ncia aos

sacerdotes e anciãos da comunidade. + prestí"io dependia da import*ncia do car"oe da capacidade de cada um. speravase dos funcionrios que servissem 
comunidade até uma idade em avan#ada.

No final do documento h uma descri#ão da distriui#ão dos lu"ares em uma
ceia escatol&"ica festiva 5 a mesma questão que foi oeto de discussão entre os
discípulos de Jesus, durante a 6anta 8eia Ccf. !ucas RR,RUE.

Om outro per"aminho, muito danificado, contém hinos ílicos e ess%nios.
Godos os quarenta hinos come#am com as palavras KGe louvo, 6enhorK, e por isso
são chamados K<odaFotK  K8*nticos de !ouvorK C1 '<E.

2s escrituras descoertas eram, evidentemente, restos de documentos
aandonados Ctalve4 casualmenteE que tinham sido encontrados em séculos
anteriores. +rí"enes, por e$emplo, mencionou que uma tradu#ão dos 6almos tinha
sido encontrada, com outros documentos, em uma *nfora, perto de Jerico. +
patriarca nestoriano de ?a"d6el%ucia, Gim&teo B, morto em @R3 d.8,
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fala, em uma carta, da descoerta de documentos heraicos em uma "ruta nas
pro$imidades de Jerico, di4endo que parte deles estava escrito em uma lin"ua"em
cifrada e que muito tinha sido discutido a respeito de uma KNova 2lian#aK Ctermo
usado mais tarde por !utero para desi"nar o KNovo GestamentoKE e de um
misterioso K0estre de Justi#aK.

Na sua <istoria Naturalis, Plínio, o Telho fa4 refer%ncia a um mosteiro que ele
tinha visto em um lu"ar ao norte de n"adi,  mar"em ocidental do 0ar 0orto, e
que chamou de 0osteiro ss%nio. 2ssim descreveu seus haitantes K... "ente
solitria e diferente das demais, sem mulheres, que haviam renunciado ao amor
terreno e que viviam poremente so as palmeirasK. CT, 17E. 2 menos de um



 

quilXmetro de dist*ncia da "ruta onde os primeiros per"aminhos haviam sido
descoertos, er"uemse al"umas ruínas, h séculos conhecidas pelo nome de
K'iret 'umranK CLuínas de 'umranE que acreditavase tratar de uma fortale4a
romana. m 19I1, !ancaster <ardin", do )epartamento 2dministrativo Jordaniano
de 2nti"idades, e o Pe. Loland de Tau$, diretor do Bnstituto Geol&"ico dos
)ominicanos em Jerusalém, deram início s primeiras escava#/es naquela rea.
ncontraram al"o que superou, de lon"e, suas e$pectativa s o pr&prio 0osteiro de
'umran, onde, provavelmente, teriam sido escritos aqueles e$traordinrios
per"aminhos. m cinco anos de traalho, os arque&lo"os descoriram uma "rande

instala#ão prote"ida por muralhas, dotada de uma edifica#ão central quadrada,vrias outras constru#/es, um "rande refeit&rio, uma piscina ritual, tre4e po#os e
uma complicada rede de aastecimento de "ua. les descoriram um cemitério s&
de homens, com mais de mil sepulturas, e um KscriptoriumK, com mesas de madeira
e tinteiros, onde se"uramente foi redi"ida "rande parte dos manuscritos. <oe
saemos que esse mosteiro era haitado  no século @ a.8, tendo sido evacuado
durante o período do e$ílio de ?ailXnia e somente reocupado no se"undo século
Capro$. em 17I a.8E. >lvio Josefo descreve o modo de vida dos mon"es Kles
despre4avam o dinheiro e repartiam com tal eqidade os ens que nin
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"uém possuía nada mais que o outro. 'uem quisesse entrar para a ordem tinha que
entre"ar todos seus ens  comunidade, de forma que, entre eles, não havia nem
rique4a, nem pore4a, mas todos usufruíam como irmãos da propriedade comum.
Não adotavam a un#ão com &leo, e, se porventura um dentre eles era un"ido contra

a pr&pria vontade, procurava, o quanto antes, se lavar. Para eles, a pele livre enatural era considerada tão importante quanto roupas rancas e limpasK C>lvio
Josefo, Luerra Judai!a BB, @,3E.

/otogra0ia aBrea das es!avaPes do mosteiro de Rumran

< muita semelhan#a entre esta descri#ão dos ess%nios, as re"ras dos
mosteiros udistas e o estilo de vida de Jesus. 8omo os mon"es udistas, que nada
possuíam além de sua roupa e al"umas poucas coisas, Jesus tamém nada possuía
e ensinava indo de um lu"ar para outro, e$ortando seus discípulos a inte"rarem
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a comunidade através do K2to de partida para o aertoK CPali  5abba==a; isto é, a
dei$arem os pais e a casa paterna 9agara;, símolo do laicismo, e ara#ar a vida de
mon"es itinerantes sem teto 9anagara;, pois s& assim se liertariam das
preocupa#/es terrenas e estariam em condi#/es propícias para meditar profunda
mente nos ensinamentos, desvencilhandose, pouco a pouco, dos "rilh/es das
pai$/es humanas. Porque Ké mais fcil um camelo Cfio de p%lo de cameloE passar
pelo uraco de uma a"ulha, do que um rico entrar no reino dos céusK C0ateus
19,RUE.

2s respostas de Jesus s per"untas de seus discípulos servem de paradi"ma eapelo para que o homem procure se liertar de todos os la#os terrenos Kntão
che"ouse a ele um escria e disse S0estre, eu te se"uirei para onde quer que vsS.
2o que Jesus respondeu S2s raposas t%m tocas, e as aves do céu, ninhosA mas o
>ilho do <omem não tem onde rechear a cae#aS. +utro dos discípulos lhe disse
S6enhor, permiteme ir antes enterrar meu paiS. 0as Jesus lhe respondeu S6e"ue
me e dei$a que os mortos enterrem seus mortosS K. C0ateus @,19RRE. No
evan"elho de 6ão !ucas, encontramos a resposta que Jesus deu a um terceiro discí
pulo na mesma ocasião K+utro disselhe ainda S6enhor, eu te se"uirei, mas
permiteme primeiro despedirme dos que estão em minha casaS. Jesus, porém, lhe
respondeu S'uem p/e a mão no arado e olha para trs, não é apto para o reino de
)eusS K C!ucas 9,1RE.

Oma re"ra interessante do udismo é aquela que proiia a un#ão, pois, para
?uda, isto chamaria uma demasiada aten#ão para o corpo, estimulando o e"o. 0as

certamente a seita dos na4arenos não era ori"ada a se"uir tais severasimposi#/es.
2 alusão a uma veste ranca é muito importante para a anlise crítica dos

importantes acontecimentos sorenaturais que cercam a hist&ria de Jesus. 2l"uns
fil&sofos iluministas do século 1@ tacharam a crucifica#ão e a ressurrei#ão de um
espetculo inteli"ente forado pelos ess%nios, e al"uns deles aventaram a hip&tese
de que o ovem vestido de ranco que informou as mulheres sore a ressurrei#ão
diante do t-mulo va4io era um deles, pois o ranco
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era a cor usual de suas vestes. < cem anos atrs, co"itouse que Jesus poderia ser
filho de um ess%nio a quem 0aria tivesse se entre"ado em um momento de %$tase
reli"ioso. 2 crian#a teria sido entre"ue  tutela da +rdem, o que, se"undo Josefo,
era uma prtica muito comum entre os ess%nios Cver a respeito a ora de 2lert
6chYeit4er, <ist&ria da Pesquisa sore a Tida de JesusE. 6ur"iram vers/es ainda

mais e$tremadas, derivadas do esfor#o de fanticos udeus em difamar as primeiras
comunidades cristãs.

m 1@31, 2u"ust >riedrich ;fr/rer, vi"rio de 6tutt"art e professor no
seminrio de Gin"en, escreveu K2 B"rea 8ristã sur"iu da comunidade dos
ess%nios e desenvolveu seu pensamentoA e sem suas re"ras seria difícil
compreender sua or"ani4a#ãoK. 2 palavra ess%nio vem do siríaco asen, que quer
di4er KpiedosoK. 6e"undo uma outra versão, teria derivado da palavra aramaica
assaFa, que si"nifica médico, curandeiro Co que corresponderia ao Gherapeutae dos
"re"osE. 0uitos mon"es que se dedicaram com e$trema devo#ão s prticas
ascéticas da ora#ão e da contempla#ão alcan#aram enorme desenvolvimento e$tra



 

sensorial, tanto no campo da a#ão, como da percep#ão, de forma semelhante aos
io"ues e faquires da índia.

+ total sil%ncio sore os ess%nios no Novo Gestamento 5 que teriam sido tão
si"nificantes em n-mero quanto os saduceus e fariseus, que >lvio Josefo estimou
em cerca de quatro mil 5 parece ter sido proposital.

2l"umas considera#/es "eo"rficas provam que Jesus não poderia ter
i"norado o mosteiro de 'umran. + lu"ar onde foi ati4ado por João, s mar"ens do
rio Jordão, em uma cerimXnia que lhe permitia in"ressar na comunidade dos
moderados na4arenos, distava apenas sete quilXmetros do mosteiro. 2 &via li"a#ão

entre o lu"ar do atismo e 'umran tornase mais evidente quando se v% com ospr&prios olhos a pro$imidade dos dois lu"ares no deserto montanhoso. )e 'umran,
podese ver com nitide4, a 1I quilXmetros, a montanha onde Jesus foi tentado pelo
demXnio durante o retiro de quarenta dias que fe4 depois de seu atismo C!ucas
U,113E.
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João vivia nesse deserto, possivelmente nas "rutas de 'umran, e talve4 tenha
sido este o lu"ar em que Jesus fe4 seu retiro. m seus escritos, os haitantes de
'umran costumavam referirse a essa re"ião como K+ desertoK. 6e"undo 0arcos
C1,13E, KJesus esteve no deserto quarenta dias... e vivia entre as feras, e os anos o
serviamK. Gamém entre os ess%nios falavase em anosA entre eles e$istia uma
ampla doutrina secreta CoralE sore anos, na qual eles e$erciam o papel de
mensa"eiros.

8onsideremos al"uns aspectos da vida de Jesus, dentro do conte$to da prtica

ess%nia. 6e, realmente, Jesus esteve em retiro, em uma "ruta perto de 'umran,deveria ter e$istido al"um contato com o mosteiro, onde talve4 se costumasse
chamar os mon"es de KanosK. >lvio Josefo, no capítulo em que trata dos ess%nios
C;uerra Judaica 11,@E, escreveu K2 admissão  seita não era imediata. +
postulante devia, antes, passar um ano fora do mosteiro, vivendo a vida ascética de
seus memros e levando consi"o apenas um pequeno machado, um cinto e um
manto ranco. 6e ele passasse nessa prova de modera#ão, teria feito um passo a
mais para ser admitido na comunidade,  podendo participar dos ritos de
purifica#ão da consa"ra#ão, mas não das refei#/es comunsK C11,@,7E. ste mesmo
procedimento é se"uido em nossos dias, no Giete. 2ntes de um simples mon"e ser
consa"rado e tornarse um lama Cisto é, Ke$celsoKE ele deve sumeterse a um
curso completo de aprendi4a"em e a vrios testes. )ever residir fora da
comunidade por al"um tempo, em local onde "o4e de m$ima tranqilidade, a fim
de consa"rarse, e$clusivamente,  mística e  contempla#ão. + mosteiro de <emis,

em !adaDh, como todos os outros "randes centros lamaístas, possui, no topo de
uma alta montanha, a uns cinco quilXmetros da sede, um edifício em menor e em
mais austero. 2li, os aspirantes entram em profunda medita#ão em suas celas
particulares e receem, da mão de audantes, apenas um pouco de comida duas
ve4es por dia. No ano 31 a.8, um terremoto destruiu 'umran. 2inda hoe podese
ver sinais dele. + nível do terreno, em al"uns pontos, apresenta um desnível de
quase meio metro. + mosteiro de
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 A 'enta:o de Jesus no eserto 95or A. . 'homas;.

'umran, que ap&s o terremoto permaneceu desaitado por quase trinta anos, s& foi
reativado e reanimado no tempo do nascimento de Jesus.

2lém das sepulturas, no mosteiro foram encontrados tamém restos de
animais, como ois, caritos, ovelhas, e4erros e cordeiros conservados dentro de
recipientes de ar"ila, o que nos leva a crer que os ess%nios valori4avam os produtos
dos animais domésticos, mas não os comiam, talve4 por considerarem, como os
udistas, uma atrocidade tirar a vida de quem quer que sea. +s mon"es cultivavam
campos e pomares e numerosos dados confirmam a e$ist%ncia de uma planta#ão de
palmeiras, so as quais os ess%nios descansavam, como nos conta Plínio, o Telho.
>ílon nos relata que a comunidade dedicavase, tamém,  cria#ão de aelhas, o
que fa4 lemrar o tipo de alimenta#ão de João ?atista.

M possível estaelecer a idade cronol&"ica do mosteiro com e$traordinria
precisão, mediante o e$ame das quatrocentas ou mais moedas ali encontradas.
Trias datam da época da ascensão de 2rque lau ao trono da Judéia, que em U a.8.
assumiu o lu"ar de <erodes, seu pai. 2 lacuna que e$iste na série de moedas an
teriores a essa data nos leva a crer que o mosteiro s& voltou a ser haitado no
período de 2rquelau. sta aus%ncia foi causada pela perse"ui#ão de <erodes, que
possuía um palcio de inverno, situado apenas a do4e quilXmetros do mosteiro.



 

2p&s a morte de <erodes, os mon"es retornaram e iniciaram a reconstru#ão
do mosteiro, que continuaria ativo até o início da "uerra entre udeus e romanos em
@ d.8. + terreno mostra evid%ncias de um final violento uma camada de cin4a
su"ere que o mosteiro tenha sido destruído pelo fo"o.

-s 'nsina0entos dos 'ss?nios e0 8u0ran-s 'nsina0entos dos 'ss?nios e0 8u0ran
+s memros da comunidade ess%nia de 'umran não se apresentam com um nome
específico em seus livros sa"rados, mas
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com vrias desi"na#/es como K2 comunidade santaK, K+s poresK, K+s eleitos de)eusK, K<omens de emK e mais comumente como K>ilhos da !u4K. 2 espiritualidade
dos ess%nios foi além do que a lei udaica prescrevia, e eles acaaram se afastando
de tal forma dela que hoe se questiona se devem ou não ser considerados uma
seita udia.

+s 8*nticos de !ouvor encontrados em 'umran anunciam as K?oas NovasK
Cevan"elioriE aos pores, na plenitude da compai$ão de )eus, e o deseo dos
ess%nios de serem K+s arautos das oas novasK. +s ess%nios queriam fa4er um
pacto com )eus CNovo GestamentoE que eles denominaram K2 Nova 2lian#aK,
aquela que foi estaelecida mais tarde por Jesus. 2 Nova 2lian#a deveria durar Kdo
dia da ascensão do nico 0estre até a vinda do 0essias de 2arão e de BsraelK.

Om fato surpreendente é que os ess%nios de 'umran não re4avam voltados
para o templo de Jerusalém, como prescrevia a lei udaica, mas, em suas tr%s
ora#/es dirias, olhavam para o leste, para o nascente. >lvio Josefo di4 que os

ess%nios Knão pronunciavam antes de o sol nascer nenhuma palavra que não fossesa"rada, mas diri"iam ao sol al"umas anti"as ora#/es...K sta afirma#ão mostra
claramente que, para os ess%nios, o sol era um símolo da )ivindade. Om dos
salmos de 'umran enfati4a esse aspecto em seus hinos de louvor a )eus K, como
uma verdadeira 2urora, voc% apareceu diante de mim ao despontar do diaK. 
ainda KToc% sur"iu ao amanhecer diante de mim, com todo seu poderK. 2s re"ras
da comunidade e$i"iam que o fiel fi4esse uma ora#ão de manhã e  noite. +s
discípulos de Pit"oras, de 8rotona, como os r*manes da índia e os adeptos da
"nose, de <ermes Grisme"isto, influenciados por Pit"oras, oedeciam ao mesmo
ritual. Ganto a dire#ão em que era feita a ora#ão 5 o leste 5 como o símolo do
sol, nos recordam o Gemplo do 6ol em 0artand, na 8a$emira.

^ interessante notar que os ess%nios não se aseavam no calendrio do
templo de Jerusalém 5 o calendrio lunar 5, mas tinham seu pr&prio meio de
calcular o tempo. 2dotavam o ca
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lendrio solar, muito mais preciso, e em uso desde os prim&rdios pelos r*manes.
sse calendrio s& foi introdu4ido no Bmpério Lomano no tempo de 8aio J-lio 8ésar,
e até hoe não é aceito pelos udeus. No calendrio de 'umran, os dias santos,
diversamente da prtica oficial udaica, caem sempre no mesmo dia da semana13.

2 divisão do ano em quatro esta#/es tamém não fa4 parte da tradi#ão udia.
+s anti"os "re"os s& tinham duas ou tr%s esta#/es, até que Pit"oras introdu4iu, ao
que indica por influ%ncia da índia, a nova divisão do ano em quatro esta#/es.

Oma outra questão é aquela que se refere s ori"ens espirituais e filos&ficas
dos ess%nios. 8omo os sios hindus e os fil&sofos "re"os, eles acreditavam que a
alma era imortal e que o espírito é mais forte que o corpo, sua prisão temporal.



 

Jesus acrescentou um novo elemento a esta cren#a quando falou na
ressurrei#ão da carne. !o"icamente, ele não se referia  ressurrei#ão do corpo
humano, mas simplesmente  reencarna#ão, transmi"ra#ão da alma de um corpo
para outro, sempre no rumo de uma maior purifica#ão até alcan#ar um estado de
"rande evolu#ão espiritual que culminaria na total lierta#ão dos ciclos da vida
terrena e na encarna#ão em um ser divino, isto é, o fim da K6amsaraK, descrita nos
Opanishadis, e um dos pontos fundamentais de todas as reli"i/es da índia.
Pit"oras, +rfeu, mpédocles, Platão e os neoplatXnicos, entre outros, acreditavam
como os ess%nios na metempsicose Cuma palavra do "re"o anti"oE. ste conceito

continuou a ser usado pelos "n&sticos e por al"umas seitas isl*micas, e é umelemento inte"rante da teosofia e da antroposofia clssicas.
J no século passado, os pesquisadores reconheceram a influ%ncia do udismo

na doutrina dos ess%nios1U. +s ess%nios tamém tinham uma doutrina do 8arma,
que dava aos homens de entendimento a possiilidade de mudar sua pr&pria vida
ou de continuar a pecar e serem condenados no )ia do Juí4o. 2creditavam no
apocalipse e a"uardavam a vinda iminente do Leino de )eus.

2p&s demonstrar os vrios pontos de contato entre os ensi
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namentos de Jesus e o dos ess%nios, é usto que tamém apontemos as
diver"%ncias. 8om seu e$traordinrio espírito de toler*ncia, Jesus parece inetar
uma vida nova nos hitos e costumes austeros dos ess%nios K+uviste o que foi
dito aos anti"os... u, porém, vos di"o...K C0ateus I,R1U@E. )e acordo com a lei

 udaica, quem violasse o sado, apesar de ter sido advertido, seria condenado 

morte. 6ore este tema e$iste uma semelhan#a entre 'umran e o evan"elho, mas,enquanto o documento de )amasco proíe matar pelo não cumprimento do sado,
no evan"elho de 6ão 0ateus, Jesus vai além KPorque o filho do homem é 6enhor
tamém do sado...K C0ateus 1R,@E.

2 diferen#a fica clara na posi#ão que Jesus assume frente aos inimi"os ele
manda amar os inimi"os, enquanto os ess%nios podiam odiar seus inimi"os. Na
verdade os haitantes de 'umran procuravam manterse distantes do resto do
mundo, pois tinham consci%ncia de pertencer a uma elite espiritual. Jesus, ao
contrrio, saiu ao encontro dos pecadores, procurando audar os que necessitavam.
6alientava que havia sido enviado para tra4er ao redil Ka ovelha perdida da casa de
BsraelK. +pXsse e$pressamente a qualquer tipo de e"oísmo reli"ioso, assim como
s reivindica#/es separatistas de qualquer institui#ão que se arvorasse em
detentora da K-nicaK verdade.

+ uso que Jesus fa4ia do &leo ou do lsamo tamém era diverso daquele dos

ess%nios. Jesus apresentavase como K+ On"idoK C8hrestosE e isso  era suficiente
para distancilo dos ess%nios. Nos anti"os ritos, a un#ão tinha prop&sitos m"icos,
como servir de prote#ão contra demXnios, curar doen#as físicas e espirituais. 2
un#ão era tamém usada para prote"er o corpo de um adepto e vincullo 
divindade so cua "uarda se encontrava. 8elsus conta que os "n&sticos ofitas
possuíam um sinete que transformava qualquer pessoa em K>ilho do PaiK, desde
que se pronunciasse as se"uintes palavras K>oi un"ido com o lsamo ranco da
rvore da vidaK C+rí"enes, 8ontra 8elsum TB, R7E.  no evan"elho ap&crifo atriuído
a >ilipe, lemos K2 rvore da vida est no centro do Paraíso, como a rvore de &leo,
da qual
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é e$traído o &leo da un#ão CcrismaEA este crisma é a fonte da ressurrei#ãoK CNa"
<ammadi 8ode$ BB 3A 1R1,1I19E.

6e refletirmos sore a -ltima encarna#ão do espírito livre em um corpo divino,
dentro desse conte$to, veremos quão decisivo foi esse novo elemento que Jesus,
como un"ido, acrescentou aos ensinamentos das vrias seitas ess%nias. 6e"undo
Brineu, a un#ão era uma cerimXnia destinada  lierta#ão do KperfeitoK e muito mais
importante que o atismo. 2s pessoas eram "eralmente un"idas sore a cae#a, de
prefer%ncia na fronte, al"umas ve4es so a forma de uma cru4. 2 tradi#ão da un#ão
remonta  índia védica, onde os ascetas C6adhusE e os reli"iosos de vrias seitas

podem ser ainda reconhecidos pelos tra#os rancos, em hori4ontal C6hivaE ou emvertical CTaishnavaE, feitos na testa com uma mistura  ase de &leo e cin4a
sa"rada CvihutiE ou p&.

Nos primeiros tempos do cristianismo não é difícil reconhecer tra#os de
cren#as "n&sticas, soretudo nas cartas de Paulo e, em particular, na 8arta aos
fésios Cque pouco lemra seu estiloE. sta influ%ncia pode ser encontrada tamém
no evan"elho de 6ão João, nos traalhos de 8lemente de 2le$andria, de +rí"enes e
de seus adeptos. >oram poucos os documentos "n&sticos ori"inais que che"aram
até n&s, porque as institui#/es eclesisticas, sedentas de poder, destruíram
completamente os escritos considerados KheréticosK. ntre os te$tos que
soreviveram estão a Pistis 6ophia Pistis em "re"o si"nifica fé e 6ofia, saedoriaE,
os livros de Je- e os te$tos da ilioteca copta de Na" <ammadi, compilados no
século U d.8. e redescoertos em 19UI, de forma similar  descoerta dos famosos
per"aminhos do 0ar 0orto. 2 essa altura de nossa pesquisa  reunimos um

convincente dossi% de dados que comprovam a pro$imidade entre o mundo asitico,Jesus e a B"rea primitiva. No entanto, al"umas das provas mais impressionantes e
diretas podem ser encontradas no Novo Gestamento, no e$ame da vida de Jesus e
de suas palavras, o que faremos a se"uir.
12&12&
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Capítulo Capítulo 
- @e(redo de =esus- @e(redo de =esus

'ualquer tentativa de descrever a fi"ura hist&rica de Jesus pode ser
comparada ao esfor#o despendido para detectar uma partícula atXmica e determinar
o teor positivo ou ne"ativo de sua car"a. 2 partícula, em si mesma, não é visível a
olho nu, mas durante a e$peri%ncia podemos distin"uir certos tra#os que
correspondem ao vestí"io de partículas maiores em movimento. 6e conse"uirmos

remontar  sua ori"em comum, poderemos calcular a for#a necessria para mover a
partícula.  assim poderemos reformular e descrever a causa invisível. No caso de
Jesus, enfrentamos dois ostculos. + primeiro é que a B"rea destruiu tudo que
pudesse servir  reconstru#ão dos fatos hist&ricos li"ados  vida de JesusA se"undo,
durante toda a vida Jesus foi ori"ado a "uardar em se"redo sua real identidade,
para não cair em mãos inimi"as. 2 sua vida est envolta em um véu de mistério
que d mar"em a muita especula#ão.

Goda essa ami"idade nos condu4, afinal, a um sentimento de total
resi"na#ão. 2 idéia que fa4emos da nature4a e da personalidade de Jesus se aseia
não tanto em uma io"rafia devidamente documentada em um conhecimento  lu4
da hist&ria, mas em uma concep#ão que transcende a pr&pria hist&ria Ce que, não
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ostante, che"ou até n&s através da hist&riaE. Bnvariavelmente esarramos nos
limites do que é natural e compreensível. Godas nossas d-vidas, em -ltima anlise,
se resumem  mesma questão fundamental,  proposta pelos contempor*neos de
Jesus K'uem é este homem(K C0arcos U,U1E.

2 ra4ão de tantas interpreta#/es sore Jesus est li"ada  nature4a de sua
fi"ura hist&rica nem sempre transparente e que tornouse oeto de invul"ares e
acirradas discuss/es. 2 e$orta#ão de Jesus ao sil%ncio, a incapacidade de seus
pr&prios discípulos o entenderem, as palavras ef%meras do >ilho do <omem, muito

contriuíram para criar um clima dialético. le parecia estranho e eni"mtico e nãodemonstrava "rande necessidade de se fa4er compreender pelo "rande p-lico.
0uitas ve4es pediu a seus discípulos que se calassem. No evan"elho, Pedro admite
que Jesus Klhes proiiu severamente de falar a al"uém a seu respeitoK C0arcos
@,3HE. 2 mesma e$i"%ncia de sil%ncio encontramos nos casos de curas de JesusA em
numerosas passa"ens Jesus proíe aqueles a quem curou de espalhar a notícia de
sua cura. )espediu um leproso curado com as se"uintes palavras KNão di"as nada
a nin"uémK C0arcos 1,UUE. , aos que estavam presentes quando ressuscitou a filha
de Jairo K+rdenoulhes e$pressamente que nin"uém viesse a saerK C0arcos I,U3E.
Jesus enviou de volta ao lar o ce"o de ?etsaida, a quem tinha restaurado a visão,
recomendando KTai para tua casaA e, se entrares na aldeia, não di"a nada a
nin"uémK C0arcos @,RE. 2pesar desses cuidados, a notícia de seus mila"res
espalhouse por toda a re"ião. Por e$emplo, ap&s a cura do surdomudo KJesus os
proiiu de contar o que aconteceraK. 0as, quanto mais o proiia, tanto mais eles o

proclamavamK C0arcos 7,3E.Jesus e$i"iu sil%ncio até dos demXnios que nele reconheciam a )eus Ccf. 0c
1,RI e I,7E. le Knão consentia que os demXnios falassem, pois eles saiam quem
era eleK C0arcos 1,3UE. K+s espíritos imundos assim que o viam caíam a seus pés e
"ritavam SGu és o >ilho de )eusS  ele proiialhes, severamente, que o tornassem
manifestoK C0arcos 3,11IIE.
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Portanto, os discípulos, os que tinham sido curados e até os demXnios
estavam proiidos de manifestar seus feitos, e e$pressamente compelidos a
"uardar sil%ncio sore eles. KNão queria que nin"uém souesseK C0arcos 7,RUA
9,3HE.

, como dissemos, essa re"ra se aplicava tamém a seus discípulos. Parece
que e$istia um "rande aismo entre Jesus e seus discípulos, pois não conse"uiam
compreend%lo. M o que se nota nas constantes e$press/es de desa"rado e ira de

Jesus a respeito dessa incompreensão. Por e$emplo, quando a arca é sacudida
pela tempestade, ele per"unta a seus discípulos KPor que estais tão temerosos(
2inda não tendes fé(K C0arcos U,UHE. +u depois da multiplica#ão dos pães K
Jesus, perceendo, disse SPor que pensais que é por não terdes pão( 2inda não
entendeis e nem compreendeis( Gendes o cora#ão endurecido( Gendes olhos e não
vedes, ouvidos e não ouvis( Não vos lemrais(S K C0arcos @,171@E. K disselhes
SNem assim compreendeis(S K C0arcos @,R1E.

'uando os discípulos tentaram, sem sucesso, curar um menino possuído por
um espírito mudo, Jesus os admoestou com veem%ncia Kg, "era#ão incrédula 2té
quando estarei convosco( 2té quando vos suportarei( Gra4eio a mimK C0arcos



 

9,19E. Podemos dedu4ir deste questionamento que Jesus sempre considerou
transit&ria sua estadia na Palestina e que ansiava por retornar um dia C índiaE.

2 primeira apari#ão de Jesus em p-lico é realmente intri"ante. 8omo se pode
admitir tamanha recep#ão a um homem de ori"em pleéia se, até a idade de 3H
anos, ele tivesse sido um simples carpinteiro como seu pai, sendo, portanto, uma
criatura conhecida da popula#ão local( 2 entusistica acolhida que receeu do povo
da Palestina su"ere que retornava de um lu"ar lon"ínquo ap&s um período de lon"a
aus%ncia, tra4endo novos conhecimentos e prticas e$traordinrias, como a
hailidade em fa4er mila"res e curar os doentes. sta hip&tese e$plicaria melhor a

per"unta do na4areno João ?atista Ks tu aquele que h de vir, ou devemosesperar um outro(K C0ateus 11,3E.
12#12#

A eencarnação no Novo /esta0entoA eencarnação no Novo /esta0ento
m diversas passa"ens do Novo Gestamento encontramos claras refer%ncias 

reencarna#ão. ssas passa"ens, porém, são raramente comentadas e, de um modo
"eral, mal interpretadas. 2 cren#a na reencarna#ão constituía um dos do"mas das
comunidades cristãs primitivas, mas depois foi considerada herética e anida da
teolo"ia cristã no 6e"undo 8oncilio de 8onstantinopla em II3 d.8. + 2nti"o
Gestamento tra4 trechos que evidenciam a fé na metempsicose. >riedrich :einre
cita, no livro de Jonas, um e$emplo de reencarna#ão punitiva, so forma animal, e a
reencarna#ão de Nimrod. :einre e$plica o conceito udeu da alma divina
KNeshamK como sendo o espírito divino que e$iste, i"ualmente perfeito, em todos

os homens e do qual emer"e, de tempo em tempo, um ou outro tra#ocaracterístico1.
2 famosa enciclopédia alemã =onversationsle$iDon, de 0eFer, datada de

19H7, continha a se"uinte passa"em sore o tema K2 Leencarna#ão no Galmude
JudeuK K+s udeus, no tempo de 8risto, acreditavam na transmi"ra#ão da alma. +s
talmudistas pensavam que )eus havia criado um n-mero limitado de almas udias,
que renasceriam enquanto houvesse udeus, com ocasionais reencarna#/es
punitivas, so a forma animal. Godas apresentarseiam purificadas no dia da
ressurrei#ão e viveriam no corpo dos ustos na terra prometidaK. CTol. 1@, p".
R3E.

)e fato, o 2nti"o Gestamento termina com a profecia da reencarna#ão de lias
Ccomo tinha sido pressa"iado por volta de @7H a.8E Kis que vos enviarei lias, o
profeta, antes que che"ue o )ia do 6enhor, "rande e terrívelK C0alaquias, 3,R3E.

2l"uns séculos mais tarde, um mensa"eiro anuncia a Qacarias o nascimento

de um filho K)isselhe porém o ano SNão temas, Qacarias, porque foi ouvida a tua
ora#ãoA e Bsael, tua mulher, vai te dar um filho, a quem pors o nome de João.
Gers ale"ria e re"o4io, e muitos se ale"rarão com o seu nascimento. Pois ele ser
"rande diante do 6enhorA não eer vinho nem eida emria"anteA desde o
ventre de sua mãe, ficar pleno do spírito
12$12$
6anto e converter muitos dos filhos de Bsrael ao 6enhor, seu )eus. le caminhar
 sua frente com o espírito e o poder de lias, a fim de converter os cora#/es dos
pais aos filhos, e os reeldes  prud%ncia dos ustos, para preparar ao 6enhor um
povo em dispostoS K. C!ucas 1,1317E.



 

Jesus, mais tarde, respondeu e$pressamente aos discípulos que per"untavam
se João ?atista era lias Km verdade vos di"o que, entre os nascidos de mulheres,
não sur"iu nenhum maior que João ?atista, e no entanto o menor no reino dos céus
é maior do que ele. )esde os dias de João ?atista até a"ora, o reino dos céus sofre
viol%ncia, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei
profeti4aram até João. , se quiserdes dar crédito, ele é o lias, que deve virK
C0ateus 11,1H1UE.

Nunca souemos em que lu"ar João ?atista passou sua uventude. 6&
contamos com a li"eira refer%ncia do evan"elho de 6ão !ucas K+ menino crescia e

se fortalecia em espírito e vivia nos desertos, até o dia em que se manifestou aBsraelK C!ucas, 1,@HE. M possível que João tenha sido reconhecido como a
encarna#ão de um espírito altamente evoluído e que, portanto, tenha sido educado
na índia. 6e é este o caso, a frase Kpreparando o caminho do 6enhorK poderia ter
uma outra interpreta#ão além daquela fi"urativa.

m outra passa"em do Novo Gestamento, Jesus per"untou a seus discípulos
K S'uem di4em os homens ser o >ilho do <omem(S  eles responderam SOns
afirmam que é João ?atista, outros que é lias, outros, ainda, que é Jeremias ou um
dos profetasS ntão lhes per"untou S v&s, quem di4eis que eu sou(S 6imão Pedro,
respondendo, disse SGu és o 8risto, o >ilho do )eus vivoS K C0ateus 1,131E.  os
discípulos lhe per"untaram, di4endo K SPor que ra4ão os escrias di4em que é
preciso que lias venha primeiro(S  Jesus, respondendo, disse S8ertamente ter de
vir para restaurar tudo. u vos di"o, porém, que lias  veio, mas não o
reconheceram. 2o contrrio, fi4eram com ele tudo quanto quiseram. 2ssim tamém

o >ilho do homem ir sofrer da parte delesS K C0ateus 17,1H13E.12%12%
ntão, de acordo com o evan"elho, o pr&prio Jesus confirmou que a alma de

lias reencarnara em João. lias tentara fa4er do monoteísmo a reli"ião oficial e
ensinou que )eus não se manifesta so a forma de viol%ncia e destrui#ão, mas
como um Ksuave murm-rioK, no laor silencioso, na indul"%ncia. lias era um típico
mon"e pere"rino, coerto de farrapos, alimentandose mila"rosamente e fa4endo
mila"res, como a multiplica#ão da comida e a ressurrei#ão dos mortos. Ginha
autori4a#ão para un"ir outros, como um enviado, e atraiu um "rande n-mero de
adeptos. >inalmente desapareceu de uma forma misteriosa CascensãoE e, durante
tr%s dias, foi procurado em vão por cinqenta homens.

+s se"uidores de Jesus saiam que ele era uma encarna#ão, mas incertos
sore quem teria sido na vida anterior, come#aram a refletir. Jesus nunca os
esclareceu diretamente sore isso, mas confirmou o ponto de vista de seus

discípulos, encoraandoos em sua usca K'uem di4eis que eu sou(K No trecho em
que Jesus cura o ce"o de nascen#a, os discípulos per"untam K0estre, quem pecou,
este homem ou seus pais, para que ele nascesse ce"o(K 2 idéia de que al"uém
pudesse ter nascido ce"o por causa de um pecado anterior s& poderia partir da
premissa de uma vida anterior e de um suseqente renascimento. 2 questão
tamém su"ere, implicitamente, o sulime conceito de 8arma, pelo qual os atos da
vida anterior de uma pessoa determinam seu novo destino.

No terceiro capítulo do evan"elho de 6ão João, sur"e, clara, a no#ão da
reencarna#ão. 'uando Jesus encontrou o chefe udeu chamado Nicodemos, diri"iu
lhe as se"uintes palavras Km verdade, em verdade, te di"o, quem não renascer
da "ua e do spírito não pode entrar no reino de )eusK. Nicodemos, que nada



 

saia sore o renascimento, per"untalhe atXnito K8omo pode um homem nascer,
sendo  velho( Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer(K
Jesus respondeu Km verdade, em verdade, te di"o, quem não renascer da "ua e
do spírito não pode entrar no reino de )eusK CJoão 3,3IE. sta resposta su"ere,
naturalmente, o nascimento final na vida espiritual pura, ap&s muitas passa"ens
terrenas.
1&.1&.

m 19HH, o americano James 0or"an PrFse fe4 uma lista dos trechos do Novo
Gestamento, em que se encontra implícita a doutrina da reencarna#ãoR. )e acordo

com PrFse, os ensinamentos de Jesus reafirmavam a saedoria dos anti"os fil&sofose os princípios fundamentais do mundo anti"o.
+ reconhecimento de que o princípio espiritual da vida humana e o princípio

espiritual do universo Cmicrocosmo e macrocosmoE são essencialmente os
mesmos, si"nifica que todos os elementos, for#as e processos são inerentes no
homem, tanto num sentido material como divino. sta compreensão do mundo
implica a harmonia espiritual de todos os seres e a unidade asoluta entre a
Nature4a e )eus. nfati4a a presen#a contínua de )eus no tempo e no espa#o em
cada partícula do universo. m seu aspecto físico, o homem é uma manifesta#ão do
espa#o indiferenciado, ilimitado e eterno, da Onidade divina que se materiali4ou
através das idades, em todas as vrias formas de vida. + primeiro e verdadeiro 6er
é, foi e ser perpetuamente imutvel. m contraposi#ão, a nature4a e o universo
estão em contínua transforma#ão 5 em estado de devir.

2ssim, a alma ou espírito do homem é imperecível, estando sueito 

seq%ncia de causa e efeito, em suas contínuas encarna#/es. Para se liertar dociclo dos renascimentos e, finalmente, retornar  condi#ão divina, o homem precisa
ter consci%ncia desse fato e transcender o campo material em que atua. 2p&s uma
série de reencarna#/es, o 8arma da e$ist%ncia terrena é superado e, em estado de
pure4a asoluta, o ser intrínseco e espiritual se funde na Onidade eterna. M esta, em
síntese, a doutrina ori"inal da reencarna#ão.

M possível transcender os estreitos limites da e$ist%ncia física ainda na terra, e
compreender a pr&pria nature4a divina através do estudo, da percep#ão, da
profunda medita#ão, da disciplina e da ren-ncia.

2 forma de atin"ir esse oetivo vem e$posta no evan"elho de 0ateus
KPortanto, sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeitoK C0ateus I,U@E.
Porém, o caminho da perfei#ão é feito
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de muitas reencarna#/es, através das quais o homem evolui, até, finalmente,

despertar para a Terdade do >ilho de )eus e viver como Jesus viveu. K8redeme eu
estou no Pai e o Pai em mim. 8redeo, ao menos, por causa dessas oras. m
verdade, vos di"o quem cr% em mim far as oras que eu fa#o, e far até maiores
do que elas...K CJoão 1U,111RE.

4ila(res 6 de =esus e na índia4ila(res 6 de =esus e na índia
8onsiderados isoladamente, os mila"res reali4ados por Jesus parecem, 

primeira vista, -nicos no "%nero e sem precedentes. )e fato, os povos sempre
acreditavam na e$ist%ncia de poderes sorehumanos, sorenaturais e ine$plicveis
ocultos por trs de fenXmenos e$traordinrios, espetaculares, indecifrveis, que
tanto podem ser -teis e enéficos como peri"osos e malditos. )esde a evolu#ão das



 

primeiras formas de culto das reli"i/es primitivas, o homem sempre se interessou
por tais fenXmenos ine$plicveis. 2s hailidades m"icas de Jesus foram pouco
mencionadas pelos historiadores da época, porque nesse tempo aundavam ma"os,
curandeiros, fa4edores de mila"res e charlat/es. Jesus se diferenciava deles por não
uscar fama ou "anho.

2s hist&rias de mila"res narradas no Novo Gestamento, quase trinta, são em
"rande parte derivadas das teolo"ias das comunidades locais, e portanto não
verificveis so um ponto de vista hist&rico. Porém as passa"ens que falam de
Jesus como e$orcista são mais anti"as e certamente eram conhecidas durante a

vida de Jesus.Por milhares de anos, amais se pensou em questionar a veracidade dos
mila"res. 2s primeiras d-vidas sur"iram quando o mundo, e tudo que o rodeia,
passou a ser oeto de anlise científica. 2té o século 17 nin"uém havia tentado
e$plicar  lu4 da ra4ão as a#/es mila"rosas descritas nos evan"elhos. No entanto,
os racionalistas estão preparados para aceitar apenas fenXmenos de acordo com a
lei natural, e considerados vlidos do ponto de
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vista científico. 0ila"re é um fenXmeno incompreensível e ine$plicvel. 2 cada dia,
os tecn&lo"os descorem novas leis na nature4a e no universo e decifram quest/es
que, um dia antes, eram insol-veis e assomrosas. +s te&lo"os definem os mila"res
cristãos como Ka suspensão da lei natural pelo pr&prio )eusK.

+s ocultistas, ao contrrio, não acreditam na suspensão da lei, mas sustentam
que os acontecimentos mila"rosos estão sueitos a leis muito mais comple$as, ainda

não descoertas nem descritas. Gudo que acontece no universo est vinculado auma lei e pode ser e$plicado. +s assim chamados poderes miraculosos do iniciado
ou adepto podem ser simplesmente atriuídos a um conhecimento profundo das leis
que "overnam o mundo interior da consci%ncia. Ganto no 2nti"o como no Novo
Gestamento, o conceito de Kmila"reK é desconhecidoA no entanto, eles falam sore
KsinaisK, KpoderesK e sore Kos "randes feitos de )eusK.

Por e$emplo, a palavra heraica ei CelohimE, cua ori"em provém da rai4
semítica alah, a denomina#ão do sa"rado poder da ma"ia, identificase com o
conceito de )eus.

2 mesma rela#ão e$iste nas lín"uas indo"erm*nicas. 2 palavra s*nscrita
rahman pode ser li"ada  rai4 rh, que si"nifica ser forte, iluminar.

+s mila"res de Jesus parecem terse voltado soretudo para a cura dos
doentes, dos possessos e dos defeituosos. Porém, reali4ou outros, como a
transforma#ão da "ua em vinho, a multiplica#ão dos pães, a ressurrei#ão dos

mortosA tornouse invisível e andou sore as "uas.
Ganto os te$tos sore mila"res do Novo Gestamento como outros sore fatos

hist&ricos da vida de Jesus encontram paralelos e modelos literrios no +riente.
Plínio conta que o médico "re"o 2sclepíades Cnascido em 1RU a.8.E fa4ia curas
e$traordinrias. Gcito e 6uetXnio descrevem as curas reali4adas pelo imperador
Tespasiano. 2té os primeiros ap&stolos tinham poder de curar doentes e de fa4er
outros mila"res e, no século 1 d.8, 2polXnio de GFana fe4 mila"res semelhantes e
ainda maiores. 2 usca de anti"as hist&rias nesse campo nos condu4,
inevitavelmen
1&&1&&



 

te, aos lendrios mila"res de =rishna, narrados na literatura vélica. =rishna é o
salvador hindu e o oitavo avatar de Tishnu. Tishnu é uma palavra que vem do
s*nscrito vis e quer di4er penetrarA ela indica a se"unda pessoa da trindade hindu
CGrimurtiE, formada por ?rama, Tishnu e 6hiva. No Li"Teda, Tishnu não é descrito
como um deus encarnado, mas como a manifesta#ão da ener"ia solar. Om avatar
Cdo s*nscrito ava W para ai$o, e tri W atravessarE é uma pessoa que foi tocada
pela lu4 do espírito divino eue representa, por isso, uma encarna#ão divina. +
"rande ser Cferino transcendeu o ciclo dos renascimentos, mas apesar disso
encarnouse na simples forma de um corpo mortal, pois movido por compai$ão quis

audar a humanidade a alcan#ar a salva#ão. 2 hist&ria do nascimento, da inf*ncia eda vida de =rishna ontem passa"ens e até detalhes id%nticos s narrativas do Novo
Gestamento Co infanticídio é um e$emploE. =rishna e 8risto foram aqueles que mais
se destacaram em matéria de mila"res nas 6a"radas scrituras. ?ha"van )ass
dividiu os mila"res de =rishna em sete cate"orias
1ProfeciaA
R. GelepatiaA
3. 0ultiplica#ão de pequenas quantidades de alimentosA
UOiqidadeA
I8ura de doentes pela imposi#ão das mãosA
Lessurrei#ão dos mortosA
7)estrui#ão do demXnio.

6empre e$istiram, no mundo, pessoas dotadas de poderes sorenaturais,
curandeiros e profetas famosos. Porém, a índia é o ps do mila"re por e$cel%ncia.

6ri \uDtesYar, em sua ora intitulada 2 8i%ncia 6a"rada, define o sentido dae$ist%ncia como a aspira#ão do homem a unirse a )eus. 8onsidera esse deseo
como Kessencialmente i"ual quele da nature4a em rela#ão ao -nico ser real, )eus,
o pai poderoso e o supremo "uru do univer
1&1&
soK. sse raciocínio nos leva  conclusão inevitvel de que todas as coisas são
compostas da mesma ess%ncia. Bsto si"nifica que o pr&prio )eus, aparentemente
m-ltiplo, por e$pressar sua ess%ncia de m-ltiplas formas est em todo lu"ar e em
todas as coisas. 2 ?ília descreve este princípio no verso  do 6almo @R KT&s sois
deuses, todos v&s sois filhos do 2ltíssimoK. No evan"elho de 6ão João, Jesus
responde aos udeus que o acusavam de querer passar por )eus KNão est escrito
em vossa lei, eu disse, v&s sois deuses(K CJoão 1H,3UE.

ste mesmo conceito est claro no traalho de \uDtesYarU. le e$plica que os
santos, ap&s terem vencido a matéria, encontram seu )eus ou salva#ão em si

pr&prios e não no mundo e$terior. stes homensdeuses acaam controlando a vida
e a morte, e quase se tornam criadores do mundo, capa4es de tudo. 2tin"iram o
oitavo nível ascético C2isYarFasE, que lhe concede os se"uintes poderes
1. 2nima 5 redu4ir o tamanho dos oetosA
R. 0ahima 5 ampliar o tamanho dos oetosA
3. !a"hima 5 imprimir leve4a aos oetosA
U. ;arima 5 aumentar o peso dos oetosA
I. Prapti 5 reali4ar o que se quer através de K2ptiKA
. TasitYa 5 dominar todas as coisas através de KTasaKA
7. PraDamFa 5 reali4ar todos os deseos através da pr&pria for#a
de vontadeA



 

@. BshitYa 5 tornase Bsha CW 6enhorE de todas as coisas.
'uando os discípulos de Jesus não conse"uiram e$orci4ar um espírito imundo,

Jesus diri"iuse a eles e disse sem rodeios Km verdade vos di"o se tiverdes fé
como um "rão de mostarda, direis a este monte transportate daqui para l e ele
se transportar, e nada vos ser impossívelK C0ateus, 17,RHE.

+ fenXmeno da levita#ão foi uma tradi#ão constante, dentro e fora da B"rea.
)u4entos e trinta santos cat&licos foram dotados, em maior ou menor "rau, da
hailidade de levitar.
1&51&5

No século passado, o médium )aniel )ou"las <ome em diversas ocasi/esconvenceu centenas de espectadores de que podia KvoarK. ntre esses espectadores
havia "ente famosa, como GhacDeraF, ?ulYer !Ftton, Napoleão BB, LusDin, Losetti e
0arD GYain. Gais apresenta#/es repetiramse por quarenta anos, e sua
autenticidade foi sempre reconhecida.

m seus arti"os sore as mais variadas formas de fenXmenos, >rancis
<itchin"I citou mais de RI casos de levita#ão. 0esmo num recente passado,
e$istem e$emplos a respeito. +s adeptos da 0edita#ão Granscendental do \o"i
0aharishi asse"uram que quase todos podem aprender a levitar, desde que seam
se"uidas, estritamente, as instru#/es do mestre. >oto"rafias de adeptos levitando
circularam, como prova disso, na imprensa mundial.

2 levita#ão parece resultar de um e$traordinrio controle do peso sore as
fun#/es corporais através da concentra#ão e da medita#ão, ou da suspensão
temporria da "ravidade, em momentos de %$tase reli"ioso.

stes são pequenos mila"res, que podem, evidentemente, ser reali4ados comfins lucrativos, satisfa4endo um p-lico sedento de sensacionalismo. +s verdadeiros
"randes mestres certamente não se prestariam a isso.

+ indiano 6ai ?aa reali4a mila"res e di4 Ccomo JesusE que todas as pessoas
possuem, dentro de si, um poder divino, que pode ser desenvolvido mediante treino
e uma vida consciente. 'uem uslo para semear o mal, colher o mal. 'uem se
servir desse poder em enefício pr&prio, perd%lo. sses poderes, s ve4es, t%m
sido limitados no tempo e nos seus efeitos, porque e$ercitados sem ondade,
saedoria ou piedade.

<oe, como h séculos, o mila"re continua a ser o meio mais le"ítimo de levar
a divina mensa"em ao incrédulo e ao materialista.

'uase tudo o que foi dito sore Jesus encontra paralelo nas anti"as lendas
indianas. + desconhecimento "enerali4ado das semelhan#as e$istentes entre a
tradi#ão cristã e indiana pode ser, em parte, atriuída  falta de conhecimento que

os europeus t%m
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do s*nscrito dos anti"os te$tos. Lecentemente, est sur"indo interesse no mundo
ocidental por suas tradu#/es.

Nenhuma das conhecidas encarna#/es de )eus seriam consideradas le"ítimas
aos olhos dos incrédulos, sem mila"res e sinais celestiais. Godos os filhos de )eus
precisam demonstrar aos céticos sua ori"em divina através de suas características
sorehumanas.

Na trindade indiana, o filho de )eus chamase =rishna, nome que tem a
mesma rai4 que 8risto C<. P. ?lavatsDF sempre adotou a pron-ncia mais
apro$imada K8hristnaKE. K8ristoK é uma palavra derivada do "re"o chrestos e



 

si"nifica Kun"ido com &leoK. 2 palavra 8risto remonta ao s*nscrito =rsna C=rishna
quer di4er Ko que tudo atraiKE que, em lin"ua"em coloquial, pronunciase K=rishtoK.
K=rishtoK si"nifica Katra#ãoK. ste ser, capa4 de tudo atrair, é a mais alta
personifica#ão de )eus.

2 tradi#ão r*mane conta o se"uinte a respeito de =rishna KGr%s pessoas
emer"iram do sereno e eterno )eus, sem perturar sua unidade. ?rama é o pai
CQupitriE, o )eus criador de todas as coisasA =rishna é o >ilho de )eus, o vero
encarnado, que desceu  terra para ser o pastor de todos os povos. 6hiva é o
spírito 6anto, a terceira pessoa, que "overna as leis eternas da vida e da evolu#ão,

inseparvel de todos os seres vivos e de toda a nature4a...K=rishna é a oitava encarna#ão do filho de )eus, Tishnu, que encarnouse,
tamém, so outras formas. m um desses renascimentos foi ?uda ;autama
C6aDFamuni6idartaE, considerado como a nova encarna#ão de Tishnu.

rishna e Cristorishna e Cristo
Tishnu, de acordo com as mais anti"as fontes, apareceu so a forma de

homem em U HHH a.8.  vir"em )evanaDi CW mulher criada para )eusE que
pertencia  casa real. )evanaDi caiu em %$tase, ofuscada pelo espírito de )eus, que
uniuse a ela em divi
1&#1&#
no e maestoso esplendor. )evanaDi conceeu uma crian#a. Oma profecia no
2tharvaTeda narra o acontecimento da se"uinte forma K?endita és tu, )evanaDi,
entre todas as mulheres, e emvinda sea entre os sa"rados Lishis. >ostes

escolhida para a ora da salva#ão... le vir com uma coroa de lu4 e o céu e a terrase encherão de -ilo... Tir"em e mãe, n&s te saudamos, como a mãe de todos n&s,
pois dar a lu4 ao nosso salvador, a quem dars o nome de =rishnaK.

No ?ha"avad;ita, o rei de 0athura foi avisado, em um pesadelo, de que a
filha de sua irmã, !aDshimi, teria um filho que seria mais poderoso que o pr&prio
rei. 2 vir"em )evanaDi e seu filho recémnascido esconderamse no campo em
companhia de al"uns pastores, escapando mila"rosamente aos soldados a quem o
rei havia ordenado matar todos os recémnascidos do se$o masculino.

+ 2tharvaTeda conta esta mesma hist&ria de modo diferente. + rei =ansa de
0athura viu uma estrela cadente e consultou um r*mane sore seu si"nificado. +
sio homem disse que o mundo havia se tornado cruel, e que )eus se
compadecera do homem, dominado pela coi#a e pelo pecado, enviando  terra um
salvador. 2 estrela era Tishnu, encarnado no ventre de sua sorinha, )evanaDi,
que, um dia, desa"ravaria a humanidade de todos os seus crimes, "uiandoa por

novos caminhos. nraivecido, o rei ordenou a morte do r*mane e de todos os
meninos recémnascidos.

$istem muitas vers/es sore a uventude de Tishnu e muitos poemas
e$altando suas qualidades e poderes. 2ssim como o menino Jesus nos evan"elhos
ap&crifos, o menino =rishna reali4ava todo tipo de mila"res. >oi assim que ele
conse"uiu soreviver  armadilha que seu tio =ansa lhe preparou. m uma ocasião,
uma serpente es"ueirouse para dentro de seu leito, a fim de estran"ullo, mas foi
morta pelas pr&prias mãos do menino Ccf. o mito do ovem <érculesE. 0ais tarde,
=rishna venceu a serpente de muitas cae#as, =alia, e ori"oua a dei$ar o no
\amuna. +s atos her&icos desse e$traordinrio menino indiano enche
1&$1&$



 

riam volumes inteiros. 8om 1 anos, dei$ou a companhia da mãe para divul"ar sua
doutrina por toda a índia. 8ondenava a corrup#ão do povo e dos príncipes e di4ia ter
vindo ao mundo para redimir o homem do pecado ori"inal, para e$orci4ar os
espíritos imundos e restaurar o reino do em. 6uperou tremendas dificuldades,
lutou, so4inho, contra e$ércitos inteiros, reali4ou toda a sorte de mila"res,
ressuscitou os mortos, curou leprosos e aleiados, restituiu a visão aos ce"os e a
audi#ão aos surdos.

Lodeouse, finalmente, de discípulos que cuidaram dele com o maior desvelo
e que deveriam continuar sua ora. )e toda parte acorria "ente para ouvilo e

admirar seus mila"res. ra reverenciado como a um )eus e reconhecido como overdadeiro redentor, prometido pelos profetas.
)e tempo em tempo, afastavase do seu "rupo, dei$ando seus discípulos a

s&s, para testlos, e re"ressava somente nos momentos de dificuldades. +
alastramento do movimento desa"radou os detentores do poder que, em vão,
tentaram reprimilo.

=rishna, como 8risto, não deseava propa"ar uma nova reli"ião, mas
simplesmente renovar a  e$istente, liertandoa de seus odiosos ausos e
impure4as. 6eus ensinamentos, como aqueles de Jesus, apresentavamse so a
forma de aforismos e parolas poéticas. Gudo que disse foi re"istrado no
?ha"avad;ita, que e$p/e, de maneira clara, a moralidade pura das elevadas
concep#/es de =rishna. le e$i"e de seus discípulos o amor ao pr&$imo, a
di"nidade, o au$ílio aos pores, a prtica de oas a#/es e a fé na infalível
miseric&rdia do 8riador. 0anda pa"ar o mal com o em, amar os inimi"os e proíe

a vin"an#a. le consola os fracos, condena a tirania e au$ilia os desafortunados.Tive na pore4a e dedicase aos desamparados e oprimidos. Não tem vínculos
pessoais e defende a castidade. 8omo Jesus, =rishna leva uma vida de pere"rino
mendicante.

=rishna tamém passa por transforma#/es. + filho de )eus se manifesta a
2runa, um de seus discípulos favoritos, so muitas formas divinas, di4endolhe
K'uem fi4er al"o por minha causa, quem se devotar inteiramente a mim, quem se
liertar do mun
1&%1&%
do da matéria e do &dio aos seres, vir a mimK C?ha"avad;ita, décimo  primeiro
cantoE.

2 lenda de =rishna, provavelmente, constitui a mais remota fonte li"ada 
fi"ura mística de Jesus. 6emelhan#as com as lendas de )ionísio Capro$. séc. 7 a.8.E
são i"ualmente surpreendentes. Não foram, porém, somente as "randes culturas da

;récia e de Loma que influenciaram o cristianismo. + anti"o Brã, com suas fi"uras
de salvadores e vis/es escatol&"icas e apocalípticas, tamém e$erceu uma "rande
influ%ncia sore a reli"ião cristã. 2s fi"uras de maior destaque na reli"ião persa
foram Qaratustra e 0itras, homensdeuses que reformularam as rí"idas tradi#/es
reli"iosas. 2ntes de Qaratustra, a concep#ão reli"iosa do Brã oriental era
praticamente id%ntica quela da anti"a índia.
1.1.



 

Capítulo 5Capítulo 5
A !4orte! de =esusA !4orte! de =esus

=ul(a0ento e @entença=ul(a0ento e @entença
2 confusa situa#ão política ao tempo de Jesus foi marcada por acontecimentos

dramticos. <erodes, o ;rande C37U a.8.E enfrentou tumultos e reeli/es durante
todo o tempo de seu reinado. +s Kladr/esK que comatiam <erodes eram patriotas
fanticos, que usavam de todos os meios disponíveis para aalar o u"o romano.
>lvio Josefo nos fala sore o líder reelde Judas da ;aliléia, cuo Kando de

ladr/esK deveria ser, na verdade, composto de pessoas reli"iosas, empenhadas nadefesa da fé de seus antepassados, conta a influ%ncia estran"eira C;uerra Judaica
1@, B 1 e E. ntre os "rupos reeldes estavam os fariseus, os saduceus, os
recaitas e os ess%nios, que "o4avam da vanta"em de estarem or"ani4ados em
uma +rdem e de contarem com uma elite, os na4ireus ou na4arenos. nquanto os
saduceus e fariseus pactuaram com os sucessores de <erodes, che"ando até
mesmo a aceitar car"os no "overno, os recaitas reeitaram as mudan#as que os
romanos queriam lhes impor, e continuaram a viver, como seus antepassados, em
tendas, fora dos muros das cidades.

8omo vimos, quando o filho de <erodes, 2rquelau, foi afastado do poder, os
ess%nios e na4arenos parecem ter voltado do
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e$ílio, em 2le$andriaA em todo o caso, foi por esta época que o mosteiro de 'umran
foi reativado.

Porém, nesse mesmo período, durante o reinado de <erodes 2ntipas, teveinício, com o apoio secreto dos ess%nios, uma cruenta fase de "uerrilhas, contra o
domínio romano. m contraposi#ão aos fariseus e saduceus, que acaaram por se
inte"rar no sistema, o comportamento dos ess%nios e dos na4arenos não foi tão
osequioso e complacente. 2p&s a morte de <erodes, o ;rande, o país conheceu
uma sucessão de crises.

Nestas circunst*ncias, muitos ansiavam por um 0essias que restaurasse o
império de )avi e 6alomão e liertasse a terra dos odiados intrusos.
)e acordo com os evan"elhos de 0arcos, 0ateus e !ucas, o período de vida p-lica
ativa de Jesus durou apenas um ou dois anos. No evan"elho de 6ão João,
encontramos mencionadas apenas tr%s Pscoas em Jerusalém das quais Jesus teria
participado, e isto equivaleria, então, a dois ou tr%s anos. )urante esse período,
Jesus cru4ou diversas ve4es as fronteiras das províncias palestinas, fu"indo ao
poder e urisdi#ão locais. Por que voltou a Jerusalém e se entre"ou a seus al"o4es

continua um mistério, sueito apenas a coneturas.
'uando o Na4areno entrou em Jerusalém, foi receido em triunfo e celerado

como o rei que viera instaurar o reino de )eus. )e acordo com a tradi#ão cristã, o
reino de )eus equivale  reden#ão em um nível puramente espiritual, que s& pode
ser otida "ra#as  miseric&rdia divina. + povo de Jerusalém a"uardava, com
ansiedade, al"o em mais terreno. + messianismo udaico previa a constru#ão do
reino de )eus so a forma de um novo, depurado e poderoso stado de Bsrael.
Jesus deveria, como um novo )avi, liderar o stado de Bsrael, e romper o u"o
romano. 2 resposta de Jesus, a essas esperan#as, est re"istrada no evan"elho de
6ão !ucas KNem se poder di4er eilo aqui. ilo ali, pois eis que o reino de )eus



 

est dentro de v&sK C!ucas 17,R1E. 2 entrada de Jesus na cidade de Jerusalém foi
um "esto de provoca#ão sem precedentes. 2té esse momento, a oposi#ão manti
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nhase como um movimento secreto, cuos memros nunca se haviam mostrado
em plena lu4 na rea de urisdi#ão romana. Oma semana antes da "rande festa de
Pscoa dos Judeus, Jesus decidiu aandonar seu ref-"io nas montanhas de fraim
e, acompanhado de seus discípulos, diri"iuse primeiramente a Jerico, de onde
se"uiu para a capital, a uns quarenta quilXmetros de dist*ncia CJoão, 11,IUE.
+ evan"elho de 0arcos relata esta dramtica decisão Kstavam a caminho suindo

para Jerusalém. Jesus ia  frente deles. stavam assustados e acompanhavamnocom medo. Gomando os do4e novamente consi"o come#ou a di4er o que estava
para acontecer Sis que estamos suindo para Jerusalém e o >ilho do <omem ser
entre"ue aos chefes dos sacerdotes e aos escrias. les o condenarão  morte, e o
entre"arão aos "entios, 4omarão dele e cuspirão nele, o a#oitarão e o matarão, e
tr%s dias depois ele ressuscitarS K C0arcos 1H,3R3UE.

8inco dias antes da "rande festa, che"aram a Jerusalém. Jesus entrou na
cidade montado em um umento, em sinal de humildade, e foi receido com
"randes ova#/es pela multidão. 0ais tarde esta acolhida se de"eneraria em um
tr"ico equívoco. K, quando entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoro#ou,
di4endo S'uem é este(S. K C0ateus R1,1HE. 2s fortes declara#/es de Jesus e, em
particular, os reais e concretos conflitos acontecidos no templo, dificilmente podem
ser interpretados como ale"orias. + apelo de Jesus  multidão poderia ser muito
em encarado como um "rito de "uerra KNão ul"ueis que vim tra4er pa4  terraA

não vim tra4er a pa4, mas a espadaK C0ateus 1H,3UE. +u KTim tra4er fo"o  terra,e como desearia que  estivesse acesoK C!ucas 1R,U9E.
+ primeiro "esto de Jesus em Jerusalém foi um forte e ousado ataque 

autoridade, como nunca tinha acontecido. No templo, Jesus censurou com
veem%ncia os "uardi/es da lei, diante de um "rande n-mero de entusiastas
pere"rinos C0ateus R3E. )e acordo com os evan"elhos, Jesus e$pulsou do templo os
vendilh/es e camistas. 8laro, tamanha afronta aos responsveis por
1&1&
aquele recinto sa"rado não podia ser simplesmente i"norada. $istia o real peri"o
de um levante popular. K+s chefes dos sacerdotes e os escrias ouviram isso e
procuravam um modo de o matar, eles o temiam, pois toda a multidão estava
maravilhada com o seu ensinamentoK C0arcos 11,1@E.

)ada a possiilidade de dist-rios e insurrei#/es durante os dias festivos,
Pilatos e sua corte Cquinhentos le"ionriosE havia acaado de che"ar de 8esaréia,

para intervir em caso de necessidade. Gais acontecimentos são apenas mencionados
nos evan"elhos. No evan"elho de 0arcos, lemos que ?arras havia sido
aprisionado Kcom outros amotinadores que em uma revolta haviam cometido um
homicídioK C0arcos 1I,7E.  neste evan"elho lemos ainda que os chefes dos
sacerdotes e os escrias procuravam como prender Jesus por meio de um ardil para
matlo. 0as di4iam KNão durante a festa, para não haver tumulto entre o povoK
C0arcos 1U,1RE. 6e Jesus devia morrer, a ordem do dia era fa4%lo depressa, mas
com toda cautela. +s fariseus foram os primeiros a tentar incriminar Jesus em
um deate p-lico. Per"untaramlhe se era lícito pa"a r o imposto a 8ésar. 6e
respondesse ne"ativamente, seria acusado de alta trai#ãoA Jesus, porém, esquivou
se ao ardil, com um toque de mestre Ccf. 0arcos 1R,1U17E. +s saduceus, então,



 

tentaram ridiculari4ar sua doutrina da reencarna#ão, mas Jesus, novamente, soue
se defender C0arcos 1R,19R7E.

2 data e$ata da Pai$ão ainda constitui um prolema a ser resolvido. Nos
evan"elhos não se encontra nenhum indício sore o m%s ou ano em que ocorreu.
8alculase que tenha sido entre 3H e 33 d.8. mora todos os evan"elhos
concordem que Jesus teria sido crucificado numa se$tafeira, não e$iste consenso
sore o dia do m%s. )e acordo com os sin&ticos, isto é, com os tr%s primeiros
evan"elhos do Novo Gestamento C0ateus, 0arcos e !ucasE, Jesus celerou a ceia da
Pscoa com seus discípulos numa quintafeira. No calendrio udeu, a quintafeira

era o décimo  quarto dia de Nisã,11
dia em que se comia o cordeiro pascal. Na se$tafeira se"uinte, o décimo  quinto
dia de Nisã, comemoravase o primeiro dia santo das festas udaicas de Pessah
0atsot. ^ quase inconceível que Jesus tenha sido preso e interro"ado perante o
6inédrio Ccomposto de 71 cidadãos udeusE nessa noite santa. Gal viola#ão das leis
sa"radas, por parte de seus pr&prios defensores, seria inaceitvel.

No te$to "n&stico de João, deparamos com uma alternativa plausível. !emos
aí que a 6anta 8eia não fa4ia parte da "rande festa de Pscoa udaica, e que Jesus
foi crucificado no décimo  quarto dia de Nisã. 2ssim sendo ele deve ter
comemorado a 6anta 8eia sem o pão 4imo e sem os talheres prescritos pelo ritual,
porque s& podiam ser otidos, como ainda hoe, no dia imediatamente anterior 
Pscoa, chamado dia da Prepara#ão. sta versão parece em l&"ica, mas devemos
acrescentar que Jesus não se sentia ori"ado a se"uir tais costumes li"ados  lei

 udaica.2 escolha do lu"ar onde se reali4ou a Oltima 8eia manifesta uma influ%ncia
ess%nica. K!o"o que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma
ilha de "ua. 6e"uio até a casa em que ele entrar.K C!ucas RR,1HE. Lecordemos
no entanto que naqueles dias, em Jerusalém, a tarefa de carre"ar "ua caia
somente s mulheres. Nessa referida casa as re"ras tradicionais da !ei pareciam
não serem se"uidas com muita ri"ide4. , de fato, a ceia não transcorreu de acordo
com o rito udeu não foi consumido o cordeiro imolado, e sim pão, como os
ess%nios, que eram, por tradi#ão, ve"etarianos. No evan"elho ap&crifo dos
ionitas, Jesus responde a seus discípulos que lhe per"untam onde deveriam
preparar a ceia de Pscoa KNão deseo comer carne com voc%s nesta PscoaK
Cpif*nio, <aer. 3H,RHUE.

)iante disso, novamente nos defrontamos com o prolema que tanta
dificuldade causou aos e$e"etas, e que ainda não foi satisfatoriamente resolvido

como determinar a data da Oltima 8eia. + prolema se torna em mais simples se
considerarmos que os ess%nios tinham seu pr&prio calendrio, através do qual
or"ani4avam suas festas Ccf. p"ina 1RHE. )iversamente do calendrio oficial, o ano
do calendrio solar dividido em 3U dias e IR semanas era sempre i"ual. + dia do
2nonovo caía sempre
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numa quartafeira na primavera. Por isso, a Pscoa ess%nia era sempre celerada
numa quartafeira, no décimo  quarto dia de Nisã, dois dias antes da Pscoa dos

 udeus. Portanto, o te$to de João est correto ao afirmar que Jesus foi crucificado
no décimo  quarto dia de Nisã, pois est se referindo ao calendrio oficial, se"undo
o qual a crucifica#ão aconteceu um dia antes da Pscoa. Godos os acontecimentos



 

da Pai$ão ocorreram em tr%s dias e podem ser, l&"ica e conclusivamente,
estaelecidos. Na ter#afeira  noite a Oltima 8eia, prisão no ;ets%maniprimeiro
interro"at&rio diante de 2ns, a ne"a#ão de Pedro. Na quartafeira, pela manhã,
início do ul"amento no 6inédrio conforme a lei reli"iosa, interro"at&rio das
testemunhas na presen#a do sumosacerdote 8aifsA durante a noite, Jesus é
mantido so cust&dia e maltratado na prisão de 8aifs. Na quintafeira de manhã, o
6inédrio se re-ne para anunciar o ul"amento, Jesus é interro"ado por Pilatos,
depois, por <erodes 2ntipasA pernoita na prisão da "uarni#ão romana. Na se$ta
feira, o ul"amento político prosse"ue na presen#a de PilatosA fla"ela#ão, coroa#ão

de espinhos, condena#ão e crucifica#ão mais ou menos  se$ta hora CmeiodiaE.2l"o muito estranho aconteceu no momento em que Jesus, ap&s a ceia, foi preso
pelos "uardas do templo Kntão, 6imão Pedro, que tra4ia uma espada, tiroua e
feriu um servo do sumosacerdote, decepandolhe a orelha direita. + servo
chamavase 0alco. Jesus disse a Pedro Smainha tua espada. )ei$arei eu de
eer o clice que o Pai me deu(S K CJoão 1@,1H11E. Por que Pedro tra4ia uma
espada(

+ 6inédrio CW assemléiaE era a mais alta corte, destinada ao ul"amento das
quest/es reli"iosas do povo udeu, mas que, antes do domínio romano, se
encarre"ava tamém das quest/es políticas. ste triunal era composto por sumos
sacerdotes, anciãos e escrias, perfa4endo um total de 71 memros. 'uem presidia
a 8orte 6uprema era o sumosacerdote 8aifs CW inquisidorE. ntre os anciãos que
fa4iam parte da assemléia, estava José de 2rimatéia, um rico e influente dono de
terras, que, se"undo !ucas, votou contra a decisão de condenar  morte o Na4areno

C!ucas1313
R3,IHI1E. 2p&s um minucioso interro"at&rio, 8aifs propXs a se"uinte questão
crucial Ku te conuro, pelo )eus vivo, que nos declare se tu és o 8risto, o >ilho de
)eusK C0ateus R,3E. 'uando Jesus respondeulhe KGu o dissesteK, 8aifs
interpretou como uma confirma#ão. )e acordo com a lei udaica, assumir as
prerro"ativas de )eus era lasf%mia, e a puni#ão era a pena capital. 2 e$ecu#ão era
reali4ada por lapida#ão, ap&s o que a !ei prescrevia pendurar o cadver a uma
rvore. 2 e$ecu#ão de Jesus ocorreu diversamente porque o 6inédrio, em data
recente, havia receido de Loma ordem de não condenar nin"uém  morte sem o
consentimento do procurador romano, e de não se reunir em assemléia fora dos
limites do templo. +s ul"amentos deveriam se reali4ar durante o dia Cda aurora ao
crep-sculoE. 6e a convoca#ão do 6inédrio e os tr*mites a ela referentes
acontecessem  noite, todo o processo, desde o início, seria considerado ile"al. No

evan"elho de !ucas, encontramos a confirma#ão de que a sessão se reali4ou
durante o dia C!ucas RR,E. 2 assemléia anunciou o veredicto na manhã se"uinte,
uma ter#afeira. K8he"ada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do
povo convocaram um conselho contra Jesus, para o entre"arem  morte. 2ssim,
amarrandoo, levaramno e entre"aramno ao "overnador Pilatos.K C0ateus R7,1
RE.

Pilatos, desde o primeiro momento, parece ter se oposto  condena#ão de
Jesus. KGomaio v&s romanos, e ul"aio conforme a vossa !ei.K CJoão 1@,31E. Não
vendo culpailidade em Jesus, procurou convencer os udeus para que o liertassem
e, quando viu que era in-til seu esfor#o, num "esto sim&lico, lavou as mãos
C0ateus R7,RUE. Pilatos, na tentativa de salvar Jesus, que considerava um usto,



 

remeteu o caso a <erodes 2ntipas, o tetrarca da ;aliléia, que, naqueles dias, se
encontrava em Jerusalém. )iante de <erodes, Jesus não disse uma palavra e foi
reenviado a Pilatos que, a pedido do povo, insti"ado por 8aifs, ordenou a
condena#ão do Na4areno.

2l"umas das contradi#/es e ocorr%ncias intri"antes, descritas nos evan"elhos,
podem ser facilmente esclarecidas, se for aceita
1#1#
a nossa su"estão de que o Na4areno fa4ia parte da KNova 2lian#aK do movimento
ess%nio, como um K+servador de LitosK Ccf. p"ina 1H7E. 8om isso podemos

entender por que Jesus foi perse"uido pelos udeus ortodo$os e por que foi ul"adoperante um triunal político.
2s fontes que temos  nossa disposi#ão, por mais insuficientes que seam, nos

hailitam a e$plicar, de forma satisfat&ria, os acontecimentos que envolveram a
fi"ura hist&rica de Jesus, tal como aqui a enfocamos.

2s d-vidas que sur"iram, a partir das vers/es populares sore a morte,
ressurrei#ão e a ascensão do corpo de Jesus, são mais difíceis de serem resolvidas.
Não e$istem dados que elucidem por que Jesus foi declarado morto poucas horas
ap&s a crucifica#ão, apesar de suas pernas não terem sido queradas, como
aconteceu a seus companheiros, e, como era hito, para diminuir a tortura, sem o
que ela poderia se prolon"ar por até cinco dias. Pilatos ficou muito surpreendido
quando lhe reclamaram o corpo KPilatos ficou admirado de que ele  estivesse
morto...K C0arcos 1I,UUE.

Nin"uém assistiu  ressurrei#ão 5 pelo menos, não saemos de nin"uém que

reivindique t%la presenciado. Gudo que conhecemos sore a ressurrei#ão emana deum ato de fé. 'uando se fala em ressurrei#ão, ar"umentase de forma
retrospectiva, aseandose apenas na interpreta#ão do que podia ter acontecido1.

2 questão foi colocada da se"uinte forma crer ou não crer na ressurrei#ão de
Jesus. 2p&s dois mil anos seria impossível iluminar um passado tão remoto, se... se
não contssemos com um e$traordinrio elemento de prova que nos permitiu
estudar, detalhadamente, os fenXmenos que cercam a ressurrei#ão com o au$ílio
dos mais modernos testes que a tecnolo"ia coloca  nossa disposi#ão. ste
elemento de prova é o sudrio de linho, encontrado na sepultura de Jesus. K
quando  era tarde, sendo dia da Prepara#ão, isto é, a véspera de sado, veio
José de 2rimatéia, ilustre memro do 8onselho, que tamém esperava o reino de
)eus. +usando entrar onde estava Pilatos, pediu o corpo
1$1$
de Jesus. Pilatos, porém, ficou admirado de que ele  estivesse morto e, chamando

o centurião, per"untoulhe se fa4ia muito tempo que morrera. Bnformado pelo
centurião, cedeu o cadver a José, o qual, comprando um len#ol, desceuo, enrolou
o no len#ol e o pXs num t-mulo, que fora talhado na rocha. m se"uida, rolou uma
pedra, fechando a entrada do sepulcro. 0aria 0adalena e 0aria, mãe de Jesus,
oservavam onde ele fora posto.K C0arcos 1I,URU7E.

+utros evan"elhos nos fornecem mais informa#/es. 0ateus e !ucas oservam
que José era ricoA 0ateus e João di4em que ele fora discípulo de Jesus Cse"undo
!ucas, ele esperava a vinda do reino de )eusE e João acrescenta que sua adesão
permanecera em se"redo.

!ucas mostra como José de 2rimatéia discordou do conselho e dos atos dos
outros udeus. 0ateus, !ucas e João confirmam o pedido e C0ateus e JoãoE a



 

entre"a do corpo de Jesus, por Pilatos. 0ateus e !ucas se referem a um len#ol para
o corpo de Jesus. 0ateus di4 que o len#ol era limpo e João fala em panos de Onho.
Ganto !ucas como João nos contam que o sepulcro era novo e que, até então,
estivera va4io. 0ateus declara que o local pertencia a José. !ucas descreve Jesus
sendo depositado no sepulcro entalhado na rocha e José rolando uma "rande pedra
 sua entrada.

+ len#ol aqui mencionado foi conservado até nossos dias, estando,
atualmente, em Gurim. M um documento aut%ntico que re"istrou prodi"iosamente
um dos mais importantes momentos da hist&ria mundial. Gratase de um

documento quase foto"rfico. + famoso sudrio de Gurim tem U,3 metros decomprimento por 1,1H de lar"ura e revela, com incrível clare4a, a ima"em de um
homem fla"elado. 0etade do len#ol mostra o corpo visto de costas e a outra metade
o corpo visto de frente. M fcil distin"uir a cae#a, o rosto, o peito, os ra#os, as
mãos, as pernas e os pés, ali impressos em cor sépia e, em al"uns pontos, em
cin4a. Gra#os de san"ue são detectados em cor rosa plido.

2o contemplar o sudrio pela primeira ve4, os olhos do o
1%1%
servador sentemse atraídos para duas linhas verticais pretas, que se arem em
"randes losan"os. stas manchas são vestí"ios de um inc%ndio e apresentam uma
tonalidade diferente por terem sido restauradas com linha de cor mais clara. +
formato peculiar que apresentam deriva do fato de o sudrio ter sido dorado em
U@ partes e "uardado em um relicrio de prata, na capela de 8hamerF, na >ran#a,
em 1I3R, onde quase foi destruído pelo fo"o. 'uando, devido ao calor, o recipiente

de prata come#ou a derreter, dei$ou as marcas "eométricas no tecido dorado Cverilustra#ãoE. 6e a fi"ura estampada nesse len#ol é realmente a de Jesus em pessoa,
e se isto est provado, estamos diante não somente de uma curiosidade científica,
mas tamém da -nica prova científica que servir de apoio para podermos
responder  deatida questão Jesus ressur"iu dos mortos(

A Idade do @udárioA Idade do @udário
Oma primeira dificuldade é entender como um tecido pXde ser conservado tão

em durante quase dois mil anos. No entanto, e$istem numerosas pe#as de linho,
consideravelmente mais velhas, e em melhor conservadas, que o sudrio de
Gurim. ncontramos e$emplos em conservados no 0useu Nacional "ípcio, do
8airo, no 0useu "ípcio de Gurim, assim como nas se#/es de e"iptolo"ia dos
museus de !ondres, Paris, ?erlim, <ildesheim etc., que e$iem espécimes datados
de 3 IHH e até I HHH anos atrs. + clima seco do +riente Pr&$imo é muito propíci o

 preserva#ão de tecidos e per"aminhos. 2 sust*ncia ve"etal que os estrutura é,
principalmente, a celulose, molécula de "rande estailidade.

2 palavra sindon, usada pelos sin&ticos, desi"na um "rande pano de linho. +
sudrio é de linho, tecido em uma trama de tr%s por um, formando o desenho de
uma espinha de pei$e. No tempo de Jesus, essa tessitura era rara e dispendiosa,
requerendo uma técnica  mais apurada. +s -nicos e$emplares que restam desse
15.15.
tipo de material foram tecidos no primeiro século, e prov%m da 6íria, então
província romana, da qual a Palestina fa4ia parte naquele período da hist&ria.

'uando, em 1973, o professor Laes, da Oniversidade de ;ent, na ?él"ica,
sumeteu o pano do sudrio a um microsc&pio eletrXnico, descoriu fios de al"odão



 

em sua trama, um material que ainda não era produ4ido no +riente Pr&$imo no
tempo de Jesus. 2 6íria e a 0esopot*mia o importavam da índia, e, ocasionalmente,
o empre"avam na tecela"em, ainda que para o processamento do al"odão fossem
necessrios teares especiais.

<oe, e$iste um teste muito simples para determinar a idade de qualquer
sust*ncia or"*nica medir a quantidade de is&topo radioativo de carono, o
carono 1U. Gudo que vive e respira asorve carono do ar que ser utili4ado em
suas estruturas. ` medida que a vida or"*nica cessa, o carono radioativo vai
diminuindo. 2p&s I 73H anos, ainda persiste metade do carono 1U radioativo

ori"inal. 2 medi#ão dos níveis do is&topo de carono e clculos feitos com oempre"o da KmeiavidaK Ctempo que leva para a metade do is&topo do carono se
desinte"rarE permitenos determinar a idade de uma descoerta arqueol&"ica com
uma mar"em de erro de apro$imadamente 1H_. Para isso precisase de uma
quantidade de material, porém ele deve ser completamente destruído em um
processo de comustão. !o"icamente est fora de co"ita#ão danificar a mais
sa"rada relíquia da 8ristandade para esse fim. )e qualquer forma, em um teste
dessa nature4a, teríamos um erro apro$imado de RHH anos por tratarse de um
oeto com, presumivelmente, dois mil anos.

+ método do ot*nico e criminolo"ista suí#o )r. 0a$ >rei permitiulhe
descorimentos sensacionais através da anlise do p&len. 8om a auda de fita
adesiva, o )r. >rei colheu amostras de 1H a RH cm em do4e pontos diversos da
superfície do sudrio. $aminandoas com um microsc&pio eletrXnico, teve a "rata
satisfa#ão de notar, além da poeira e das firas, a presen#a de 1 a U "rãos de p&len

por cmR. ;rãos de p&len medem de H,HHRI a H,RI mm, e por isso não são,"eralmente, identificveis a olho
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nu. Porém, esses "rãos tão pequeninos são prote"idos por uma dupla camada, cua
composi#ão química, ainda hoe, não foi totalmente determinada. 2 película e$terna
é tão resistente que, em certas circunst*ncias, o p&len pode soreviver intacto por
milhares de anos. M fantstico saer que se trata daquele po4inho fino e amarelo
que nos é tão familiar na primaveraA o fato é que os pequenos "rãos do p&len de
cada espécie ve"etal t%m uma individualidade distinta que nos permite di4er, com
facilidade, de que planta provém cada um deles. Num arti"o que pulicou em 197,
sore sua pesquisa, >rei declarou que podia identificar U9 tipos de plantas de onde
poderiam provir os polens encontrados no sudrio. 0uitas delas e$istem nos locais
onde ele esteve "uardado ao lon"o da hist&ria, como, por e$emplo, no !íano, onde
cresce o famoso cedro Ccedrus lianíE. 2 sensa#ão causada por tal descoerta reside

no fato de terem sido detectados on4e tipos de plantas não e$istentes na uropa, e
que pertencem  família das hal&filas do +riente Pr&$imo. 2s hal&filas s& crescem
em solos dotados de alto teor de salinidade, como ocorre na re"ião do 0ar 0orto.
ntre eles foram encontradas al"umas espécies típicas do deserto, como a tamari$,
a suaeda e a artemísia.

Por termos tido notícia do sudrio a partir do século 1U, al"uns pesquisadores
levantaram a hip&tese de que o linho fora tecido na >ran#a, nessa época. 6aemos
tamém que, ap&s essa data, o sudrio s& circulou na >ran#a e na Btlia. 2 anlise
do p&len provou que o linho estivera na Palestina antes de entrar na uropa. ,
mais ainda, al"uns tipos de p&len identificados no sudrio podem ser encontrados



 

em "rande concentra#ão nas camadas sedimentares do mar da ;aliléia, que datam
do tempo de Jesus.

;rãos de p&len de outras oito variedades de plantas eram características das
estepes da ]sia 0enor, particularmente da re"ião em torno de dessa Choe Orfa,
na GurquiaE. Naquele momento o )r. >rei dificilmente poderia avaliar o alcance
dessa sua descoerta.

)evemos muito do que saemos sore as ori"ens do sudrio s ma"níficas
pesquisas do historiador in"l%s Ban :ilsonR, que,
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utili4ando os vrios dados  sua disposi#ão, pXde provar que o sudrio é o KLetratoKde dessa, citado pela tradi#ão desde o primeiro século e que passou a ser
conhecido, a partir do século , com o nome de K0andFlionK. 2 hist&ria completa do
sudrio reserva momentos de "rande emo#ão. Na verdade, a realidade pode ser
mais e$traordinria que a fantasia

)e acordo com o evan"elho ap&crifo dos hereus, utili4ado pelos Na4ireus,
Jesus, ap&s a ressurrei#ão, entre"ou o sudrio descrito nos evan"elhos a um Kservo
dos sacerdotesK3. Presumese que essa pessoa não fosse inimi"a de Jesus, ou, pelo
menos, al"uém que não deseasse sua morte. M mais provvel que tenha receido
tão inestimvel presente em recompensa por al"um especial favor prestado.

Por volta de 3RI d.+, o ispo uséio de 8esaréia escreveu em sua <istoria
clesistica que o rei de dessa C2"ar T, ODDama, isto é, o Ne"ro, que "overnou
de 9U d.8.E enviou um mensa"eiro a ?elém para convidar Jesus a vir a dessa
para curlo de uma doen#a crXnica. uséio fa4 refer%ncia a uma correspond%ncia

entre Jesus e 2"ar que ele encontrou no arquivo do rei de dessa e que tradu4iudo sírio anti"o, isto é, do aramaico, para o "re"o. )e acordo com essa
correspond%ncia, Jesus não pXde fa4er essa via"em, mas mandou em seu lu"ar um
arauto das ?oas Novas, um dos setenta discípulos mencionados no evan"elho de
6ão !ucas C!ucas 1H,1E. sse discípulo tinha um nome "re"o, Gadeu, e não deve ser
confundido com o ap&stolo. m sírio chamavase 2ddai. Jesus o enviou a 2"ar com
um misterioso retrato. 8om o e$traordinrio poder que emanava daquela ima"em, o
rei ficou curado instantaneamente, convertendose em se"uida  doutrina de Jesus.

m 1@IH, vrios anti"os manuscritos sírios foram encontrados em um
mosteiro pr&$imo a :adi elNatrum CTale NatronE no ai$o deserto e"ípcio, que
confirmam vrios elementos da hist&ria de 2"ar. Godas as passa"ens são
un*nimes em concordar que, ap&s o e$traordinrio mila"re, 2ddaiGadeu fe4 um
sermão em dessa e muitos cidadãos, se"uindo o e$emplo do rei, aderiram  KNova
2lian#aK.
15&15&

Naquele tempo, um len#ol f-nere era considerado como coisa KimpuraK e por
isso é fcil entender por que foi chamado de KLetratoK.

Nos A!ta 'haddaei 3 a palavra empre"ada para desi"nar o len#ol é tetradi5lon,
e si"nifica Kdorado quatro ve4esK. 6e o len#ol, com mais de quatro metros de
comprimento, for dorado tr%s ve4es ao meio, sofre uma sensível redu#ão,
passando a medir cerca de meio metro, colocando em destaque ustamente o
retrato de Jesus. 6e "uardado e e$iido desta forma, o verdadeiro tamanho do
sindon passa desperceido e provavelmente despertou pouco interesse, devido 
aus%ncia dos contrastes de tonalidade nas impress/es do resto do corpo.



 

m I7 d.8, o se"undo filho de 2"ar, 0anu TB, suiu ao trono de dessa e,
voltando ao pa"anismo, perse"uiu impiedosamente a nova comunidade edessiana.
Nesse período o sudrio desapareceu e não mais se ouviu falar dele durante al"um
tempo. Porém seu destino, ap&s esse fato, pode ser visuali4ado em detalhes, na
2ist&ria do Fetrato de Edessa, escrita em 9UI d.8, na corte do imperador i4antino
8onstantino PorphFro"ennetos. sta versão conta que o sudrio foi escondido em
um nicho hermeticamente fechado, acima da porta ocidental da cidade de dessa, e
que foi encontrado somente em IUH d.8, quando as muralhas tiveram que ser
reparadas, devido aos estra"os causados por uma enchente catastr&fica, ocorrida

em IRI d.8. Não houve d-vidas de que se tratava do len#ol ori"inal que, de acordocom a tradi#ão, havia sido entre"ue ao Lei 2"ar. !o"o em IUU d.8, o ispo ullio
declarou que a ima"em ali impressa era a!hairo5oietos, isto é, não pintada por
mãos humanasI.

2 pintura redescoerta foi levada para uma K"rande i"reaK, a catedral de
<a"ia 6ophia, onde foi "uardada e trancada a chave com todo cuidado, num
relicrio de prata. 2 partir desse momento, o sudrio come#ou a ser chamado
K0andFlionK, e foi reputado tão sa"rado e valioso que era e$iido apenas nos dias
santos mais importantes. Oma crXnica do sudrio do século 1H relata que 2"ar
tinha fi$ado a ima"em do rosto a uma moldura
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 A 0igura !om5leta de Jesus 90oto de Enrie, +)4+, 'urim;.



 

revestida de ouro. 8uriosamente, vrias representa#/es deste quadro anterior ao
século 13 mostram a ima"em de Jesus montada sore um suporte retan"ular,
aparentemente coerta com uma prote#ão que apresentava apenas uma aertura
circular para e$iir a ima"em. ssa descri#ão corresponde e$atamente ao formato
do sudrio Kdorado quatro ve4esK. 2lém disso, na hist&ria da arte, um quadro
nunca havia sido colocado até então em uma moldura que tivesse uma lar"ura
maior que sua altura.

+ esuíta :erner ?ulst acredita que a palavra K0andFlionK deriva do rae
mindil, que si"nifica toalha. Na minha opinião, pode haver uma cone$ão com o

termo s*nscrito mandala, que, na índia 2nti"a, si"nificava círculo e que era usadopara desi"nar uma fi"ura mística de forma circular. +s udistas tietanos foram os
primeiros a utili4ar as mandalas como representa#/es sim&licas de uma
e$peri%ncia reli"iosa. las simoli4am uma determinada rela#ão c&smicoespiritual e
são usadas na medita#ão para audar a estaelecer a união com a divindade. 2 rai4
da palavra mandala é tamém encontrada no "re"o e no latim.

)e qualquer modo, as altera#/e s na icono"rafia de Jesus são comuns a partir
do século . 2ntes do reaparecimento do sudrio, Jesus era representado como um
mestre da verdade em semelhante aos anti"os fil&sofos, como um pastor, ou
ideali4ado como um 2poio ovem e imere 5 e aqui a uventude é tomada como
símolo do divino. 'uando o 0andFlion come#ou a ser cultuado, os quadros de
Jesus passaram a ter uma "rande semelhan#a com a ima"em circular do sudrio.
ra como se os cristãos estivessem diante do verdadeiro retrato de 8risto. 2 partir
daí, os quadros de Jesus come#am a apresentlo de frente, com olhos "randes e

aertos, ara e caelos lon"os partidos ao meio, nari4 comprido, maduro em idadee com um disco luminoso por trs da cae#a. mora pare#a não e$istir um te$to
ori"inal que descreva a apar%ncia pessoal de Jesus, a partir do século  ele foi
retratado de forma tão consistente que não h quem não o reconhe#a M, portanto,
com toda ra4ão que :ilson considera a ima
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"em de dessa, o 0andFlion, o verdadeiro retrato de Jesus, que serviu de modelo
para todos os outros.

m 9U3 d.8, o e$ército i4antino sitiou dessa e, em troca de du4entos
prisioneiros e do compromisso de poupar a cidade, e$i"iu que lhe entre"assem o
0andFlion. Para salvar vidas humanas, o povo concordou com a condi#ão,
"arantindo a preserva#ão de sua cidade e ainda receendo do imperador do4e mil
pe#as de prata. 6e"undo fontes da época, o povo de dessa tentou, por duas ve4es,
fa4er a entre"a de uma mera reprodu#ão do sudrio, porém 2ramios, o ispo da
cidade vi4inha de 6amosata, incumido de levar a santa relíquia ao Bmperador

Lomanus, em 8onstantinopla, não ficou satisfeito enquanto não receeu o terceirosudrio.
Numerosas fontes confirmam que, em 9UU d.8, o sudrio che"ou a

8onstantinopla, para "rande ale"ria de seus haitantes, e l permaneceu por RIH
anos, na 8apela de Pharos.

m 1RH3 d.8, o cru4ado franc%s Loer t de 8lari escreveu contando que havia
visto o sudrio na B"rea de 6anta 0aria de ?lachernai, em 8onstantinopla K... o
SsFdoineS, no qual Nosso 6enhor foi envolvido, é e$posto toda se$tafeira em
posi#ão vertical para que a ima"em de Nosso 6enhor possa ser contemplada com
clare4aK.7 Portanto, o len#ol fora e$iido inte"ralmente e esta é a prova de que o
0andFlion e o 6indon são, na verdade, uma coisa s&.

m aril de 1RHU, os cru4ados que acamparam em 8onstantinopla saquearam
a cidade, destruindo tudo que encontraram pela frente. Louaram oetos
valiosíssimos e não pouparam nem mesmo os tesouros e santas relíquias cristãs.

Nessa confusão, o sudrio desapareceu, e s& foi locali4ado 1IH anos mais tarde, na>ran#a, entre as propriedades da família e Cbarn, que o apresentou pela primeira
ve4 no +cidente. Por essa época, vrios KmandFlionsK circularam por Loma, ;%nova
e Paris. Gratavamse de c&pias de pintores, que não tinham a pretensão de serem o
sudrio ori"inal. 2 KGoalha de TerXnicaK é uma dessas c&pias
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O rosto de Jesus 90oto de Enrie, +)4+, 'urim;.

e seu nome provém de TeraBcon Cverdadeira ima"emE, que foi um dos epítetos do
0andFlion.

m fins do século 13, correu o oato de que os memros da +rdem dos
8avaleiros do Gemplo, os Gemplrios, que haviam financiado a quarta cru4ada,
adoravam um KídoloK misterioso em suas sess/es secretas. 2dorar ima"ens

constituía sacrilé"io e em 13H7, >ilipe, o ?elo, da >ran#a, servindose desse rumor
como desculpa, acusou os Gemplrios de heresia para erradiclos do solo franc%s.
0uitos te$tos da época e os protocolos dos triunais de Bnquisi#ão confirmam que o
KídoloK dos Gemplrios era uma ima"em afi$ada sore uma placa. Gratavase de um
retrato em tamanho natural muito plido e descolorido, da cae#a de um homem,
cua ara partiase ao meio, como a dos Gemplrios, Ke que era venerado pelos
8avaleiros como Sa face desvelada de )eusSK.

m al"umas de suas institui#/es, foram preservadas c&pias do ídolo. Oma
dessas c&pias, muito detalhada, foi encontrada em 19I1, em Gemplecome,
6omerset, em uma propriedade que pertencera  +rdem.



 

m mar#o de 131U os dois -ltimos di"nitrios da +rdem foram queimados
como here"es em Paris, apesar de protestarem, até o fim, sua inoc%ncia e fé no
cristianismo. Om deles era o ;rão0estre da +rdem, Jacques de 0olaF, e o outro o
0estre da Normandia, ;eoffroF de 8harnF. 2pesar das uscas intensivas, os
perse"uidores não foram capa4es de descorir o KídoloK dos Gemplrios.

2l"uns anos mais tarde, o sudrio reapareceu como propriedade de um
;eoffroF de 8harnF que, de acordo com a "enealo"ia, era o sorinhoneto do
homXnimo 8avaleiro do Gemplo. )iante de tanta perse"ui#ão, é perfeitamente
compreensível que os )e 8harnF não saiam e$plicar como o sudrio che"ou as

mãos da família. >oram acusados, pelos dois ispos de GroFes, <enri de Poitiers ePierre dS2rcis, de terem e$iido uma falsifica#ão na B"rea 8ole"iada de !ireF.
mora os ispos nunca tivessem visto o sudrio, tomaram, por diversas ve4es,
medidas con
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sua apresenta#ão p-lica. 2p&s uma série de intri"as contra família, 0ar"areta de
8harnF conse"uiu tirar o sudrio da >ran#a e le"lo ao piedoso duque !uís de
6av&ia, sendo em remunerada por isso. + duque indeni4ou os cXne"os de !ireF
com IH francos em ouro.

m 1IHR, o sudrio foi levado para a capela do castelo de 8hamerF, onde,
em 1I3R, foi quase destruído por um inc%ndio que dei$ou suas marcas no tecido. 
em 1I7@, foi finalmente enviado a Gurim, onde fe4 parte do patrimXnio da 8asa de
6av&ia.

Análise Científica do @udárioAnálise Científica do @udário+ sudrio foi e$posto mais uma ve4 em 1@9@, por ocasião do cinqentenrio
da na#ão italiana. Nessa ocasião, o fot&"rafo amador 6econdo Pia, depois de vrias
tentativas, conse"uiu foto"ra far o sudrio pela primeira ve4 na hist&ria. 2o revelar
as placas de vidro, em sua c*mara escura, fe4 uma descoerta sensacional o
ne"ativo mostrava aquela que deveria ser a ima"em real de Jesus. + rosto que
conhecemos como sendo aquele do retrato de Jesus do 6udrio de Gurim sur"iu da
inversão do claro e do escuro, ainda que as manchas de san"ue provoquem um
pouco de confusão, por aparecerem, no ne"ativo, como pontos luminosos. ste fato
em si prova que a fi"ura impressa no sudrio não provém da mão hailidosa de um
artista qualquer. 6omente técnicas muito avan#adas poderiam permitir a reali4a#ão
das impress/es que encontraram no sudrio. + ne"ativo da foto"rafia tirada por Pia
foi o ponto de partida para a discussão da autenticidade do linho. >oto"rafias mais
recentes, tiradas por ;iuseppe nne em 1931, reafirmam não e$istirem sinais

indicativos de que a fi"ura do sudrio tenha sido pintada. stas novas foto"rafias,
mais aperfei#oadas, permitiram que se fi4esse uma série de novas oserva#/es
1 + corpo, visto no sudrio, est nu. )e acordo com a lei romana, os criminosos
eram casti"ados e e$ecutados nus. Oma
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representa#ão artística de Jesus, nu, seria sempre considerada uma lasf%mia
imperdovel.
R. st em nítida a ima"em de uma pessoa pre"ada na cru4 e não simplesmente
amarrada a ela com tiras de couro, como era tamém usual. 2 crucifica#ão era uma
puni#ão freqente, e por isso não se pode provar que aquele corpo sea o de Jesus.



 

ntretanto, considerando que o primeiro imperador cristão, 8onstantino, aoliu esta
pena tão desumana, o sudrio s& pode ser anterior a 33H d.8.
3. + estilo da ara e do penteado usado pelo homem estampado no sudrio, não
sendo adotado em nenhum lu"ar do Bmpério Lomano, com e$ce#ão da Palestina,
su"ere fortemente que o condenado era memro da seita na4arena e que pertencia
 comunidade ess%nia.
U. + sudrio apresenta sinais evidentes das seis principais esta#/es da Tia 6acra,
descritas nos evan"elhos. m primeiro lu"ar, médicos especialistas dia"nosticaram
"rave incha#o so o olho direito e outros ferimentos faciais, evidentemente

causados pelo cruel tratamento infli"ido pelos soldados romanos.I. m se"undo lu"ar, notamse pequenas mas em nítidas marcas de forma
arredondada, atrs e na frente do corpo. 2o todo são noventa marcas. )e forma
que saemos não s& quanto "olpes foram desferidos, mas tamém que o a#oite
empre"ado foi o Kfla"ramK romano, um tipo especial de fla"elo, dotado de tr%s tiras
de couro, em cuas e$tremidades atavamse pares de pequenas esferas de chumo
ou de osso.
. 2 terceira esta#ão da Tia 6acra é reconhecida pelos ferimentos dos omros,
oviamente causados por um forte peso, o que indica que a vítima deve ter mesmo
carre"ado uma cru4.
7. 2 quarta esta#ão se nota nas listas irre"ulares de san"ue que aparecem na parte
anterior e posterior da cae#a, provocadas pela coroa de espinhos. Não se trata,
porém, de uma coroa redonda, como ilustrada pela maioria dos artistas, mas de um
"orro inteiri#o que coria toda a cae#a, semelhante s coroas orientais. Om falsrio

teria simplesmente reprodu4ido uma coroa de espinhos convencional.132132
@. 2 quinta esta#ão 5 a fi$a#ão por cravos  cru4 5 apresentase visível no san"ue
que escorreu dos pulsos e dos pés. 2 dire#ão tomada pelo flu$o maior de san"ue
indica que os ra#os estiveram estendidos em um *n"ulo de II a I "raus. Oma
das mais surpreendentes informa#/es coletadas do sudrio é que os cravos foram
pre"ados, não na palma das mãos, como todos os artistas pintaram, mas nos
pulsos. + cirur"ião franc%s ?ardet demonstrou que a palma da mão amais
suportaria o peso de um corpo crucificado, que pesasse mais que UH quilos.
6implesmente se ras"aria, acompanhando os ossos do metacarpo. 'ue falsrio
saeria disso(
9. 2 se$ta esta#ão reconhecese pelo corte de U,I cm, aerto no lado direito, entre
a quinta e a se$ta costelas, por onde teria corrido muito san"ue. Bsso confere com o
te$to do evan"elho de 6ão João que fala num ferimento de lan#a do qual fluiu, em

profusão, Ksan"ue e "uaK.
1H. Ganto o f%mur como a arri"a da perna não mostram sinais de "randes feridas,
su"erindo que as pernas, de fato, não foram queradas.
stes dados enumerados demonstram que não se trata de uma vítima qualquer da
crucifica#ão. Gantas provas coincidentes com as passa"ens do evan"elho s&
poderiam di4er respeito a uma -nica pessoa + esuíta e historiador <erert
Ghurston, a princípio convicto de que o sudrio não passava de uma farsa,
escreveu K...6e esta não é a fi"ura de 8risto, foi copiada da ima"em verdadeira.
Nunca nin"uém apresentou tantas características coincidentes untasK@.
Om e$ame ainda mais minucioso, empre"ando a mais moderna aparelha"em
científica, s& foi possível depois de 199, quando o cardeal de Gurim, Pelle"rino,



 

incumiu al"uns cientistas, acompanhados por di"nitrios da B"rea, de
encarre"aremse da anlise sistemtica e científica do sudrio. + "rupo inicialmente
compunhase de on4e especialistas. No transcorrer dos anos se"uintes, as
descoertas foram tão incríveis que institutos, universidades e a pr&pria N262 se
interessaram pelo len#ol.
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2té 199, toda a pesquisa dependera unicamente de foto"rafias tiradas do
sudrio. Nesse ano, pela primeira ve4 o sudrio foi oeto de e$ame direto durante
dois dias. ;uardouse asoluto si"ilo a respeito dessa comissão e sua tarefa. +

nome de seus memros s& foi conhecido em 1979. +s primeiros resultados foramum tanto limitados, foram tiradas vrias foto"rafias coloridas e partes do sudrio
e$aminadas em microsc&pio, so lu4 natural e ultravioleta. + relat&rio final
recomendava uma série completa de testes científicos e a retirada de pequenas
amostras para futuras anlises.

+ rei da Btlia Omerto BB de 6av&ia, então le"ítimo proprietrio do sudrio,
acedeu, do e$ílio, aos pedidos dos especialistas e, em 1973, durante tr%s dias, a
santa relíquia foi sistematicamente e$aminada e testada. m se"uida ele foi
apresentado ao vivo em um pro"rama de televisão, diante de mais de um milhão de
espectadores, a quem o Papa Paulo TB diri"iu um discurso.

2l"uns anos antes, um sindonolo"ista alemão havia pulicado uma série de
arti"os declarando que o sudrio provava, sem somra de d-vida, que Jesus não
estava morto quando foi removido da cru4. <ans Nader Ctamém chamado =urt
?erna ou John LeanE anunciava, em alta vo4, que um corpo morto não continuaria

a san"rar da forma com que o corpo do sudrio de Gurim san"rou9. Naer ale"a tertido em 19U7 uma visão, na qual Jesus lhe apareceu e o autori4ou a revelar ao
mundo que, na crucifica#ão, havia ocorrido uma morte aparente, uma espécie de
coma, da qual ele despertou ao terceiro dia. 2 divul"a#ão das referidas pesquisas e
foto"rafias do sudrio deu finalmente a Naer a oportunidade de provar sua teoria e
a "rata satisfa#ão de conhecer vrios cientistas inclinados a apoila. +s defensores
dos do"mas da B"rea, claro, discordaram de tais teses.

Para o te&lo"o fundamentalista professor :erner ?ulst, as ale"a#/es de Naer
não passam de mera fantasia. Naer foi acusado de incompet%ncia e de falta de
prepara#ão e tino científico1  No entanto a inten#ão era evitar que o "rande
p-lico viesse a conhecer suas teses. + pr&prio Taticano interveio dando e$pliS
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#/es e condenando Naer, que, daí em diante, amea#ado e desacreditado, acaou
arruinado física, mental e financeiramente.

Porém, as d-vidas levantadas por ele esclareceramse afinal, diante dos
-ltimos resultados divul"ados em 1973. <oe é muito fcil detectar a presen#a de
san"ue, por menor que sea, através de teste com rea#/es químicas efetuadas em
modernos e em equipados laorat&rios. + método mais usado é o da Krea#ão de
per&$idoK qualquer quantidade de pi"mento vermelho do san"ue 5 hemo"loina 5
em contato com per&$ido de hidro"%nio, isto é com "ua o$i"enada, desprende
o$i"%nio provocando a o$idarão da en4idina química, que é incolor, dando ori"em
a uma cor a4ulada. 2 hemo"loina e o comple$o heme, resultante de sua
decomposi#ão, constituem moléculas muito estveis, que podem continuar a rea"ir
normalmente por séculos. Trios fios, retirados de diversas manchas de san"ue do
sudrio e$aminadas na Btlia por dois laorat&rios independentes, deram um



 

resultado surpreendente 5 todos os testes foram ne"ativos. videntemente, o que
parecia ser san"ue não o era. Testí"ios de san"ue nos pés de Jesus, ap&s ele ter
sido removido da cru4, astariam para provar a perda de san"ue e confirmar a
teoria de Nader. No entanto seria em menos prolemtico admitir que o sudrio foi
ora de um en"enhoso falsificador do que aceitar que Jesus, ao descer da cru4,
estivesse ainda vivo.

2 notícia da Kfalsifica#ãoK espalhouse por todo o mundo, ap&s a pulica#ão do
relat&rio da comissão, em 197. + que, entretanto, não se tornou p-lico, foi o fato
de não ter sido apontada nenhuma sust*ncia que pudesse ter sido usada nessa

falsifica#ão. 2s autoridades tamém dei$aram de mencionar que o heme, emora"eralmente estvel, perde essa qualidade quando e$posto a uma alta temperatura,
como ocorreu no inc%ndio de 1I3R. Na presen#a do calor, ele se decomp/e, não
podendo, portanto, ser identificado.

+ prolema da autenticidade das manchas de san"ue s& foi respondido
satisfatoriamente muitos anos depois das investi"a#/es de 1973. m 197@, ocorreu
o quarto centenrio da presen#a
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do sudrio em Gurim e, para comemorar a data, o sudrio fHe$posto ao p-lico.

)e R@ de a"osto a @ de outuro, mais de tr%s milh/es de pere"rinos
contemplaram e veneraram a mais valiosa relíquia da cristandade, que e$ie a
aut%ntica ima"em de Jesus. Na tarde do -ltimo dia de e$ii#ão, o tecido foi retirado
de seu envolt&rio lindado e estendido sore um anco. m uma sala do Pala44o
Leale, contí"uo  catedral, dois "rupos de cientistas estavam a"uarda ndo para dar

início a um pro"rama de pesquisas que deveria durar duas semanas. )e um dos"rupos, predominantemente europeu, fa4ia parte ;iovanni Li"hi, especialista em
microscopia, de GurimA ?aima ?ollone, patolo"ista de 0ilãoA !ui"i ;onella, físico de
Gurim, e 0a$ >rei, criminolo"ista de Qurique. + outro "rupo era formado por RI
americanos, especialistas em foto"rafia, espectroscopia, radio"rafia, tecnolo"ia de
computa#ão, química or"*nica, e física, equipado com um e$traordinrio arsenal de
instrumentos sofisticados, al"uns dos quais especialmente desenvolvidos para a
proetada anlise do sudrio.

Nos cator4e dias que se se"uiram, um "rande n-mero de ne"ativos, de
foto"rafias especiais, ilustra#/es e taelas de dados foram preparados, para
posterior avalia#ão com a auda de possantes computadores na 2mérica, de acordo
com e$tensos e elaorados procedimentos. + processamento de todo esse material
ainda não terminou. 2 partir de 19@H, muitos informes não definitivos foram
pulicados, soretudo em revistas científicas11.

m um primeiro momento, o sudrio foi dividido em seis se#/es quadriculadas
para fa4er um levantamento espectral e fotométrico. 8ada se#ão foi
cuidadosamente foto"rafada, com o empre"o de vrios tipos de filtros. +s
ne"ativos, então, serviram de ase para uma série de e$perimentos &ticos. Nos
laorat&rios foto"rficos da N262, os valores tonais CclaroescuroE foram di"itados,
isto é, convertidos em lin"ua"em computadori4ada, permitindo a oten#ão de uma
e$celente nitide4 no retrato. Pequenos detalhes, invisíveis a olho nu, foram
facilmente detectados. + método tornou possível a elaora#ão de uma fi"ura
tridimen
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sional em tamanho natural. 6e se tratasse de uma farsa, a proporcionalidade não
teria sido conse"uida. 8om ase no relevo, i í possível determinar o verdadeiro peso
e medida de Jesus apro$imadamente 1,@H metro de altura e 79 quilos de peso.

+s valores tonais permitiram determinar a dist*ncia entre o corpo e o linho
em todos os pontos. 2 impressão mostravase mais escura nos lu"ares onde se deu
um contato direto, e mais clara onde a dist*ncia era maior Cdaí o efeito Kne"ativoKE,
o que levou os pesquisadores a concluir que havia uma rela#ão direta entre a
ima"em do sudrio e as dist*ncias entre o sudrio e o corpo, e que a impressão
deve ter, de al"uma forma, sur"ido do contato com o corpo. Bsso confirmaria as

especula#/es anteriores a respeito da ori"em das marcas do sudrio. Om estudodas firas com microsc&pio eletrXnico revelou que a ima"em não foi produ4ida por
nenhuma partícula de sust*ncia detectvel, mas que as pr&prias firas do sudrio
estão escurecidas na superfície em que assoma a fi"ura.

Oma das e$peri%ncias que se fe4 com o len#ol foi sumet%lo  anlise
espectral radio fluorescente, que veio provar a autenticidade das manchas de
san"ue. Neste teste, e$pXsse revemente parte do linho  a#ão de raios j,
provocando radia#ão e fluoresc%ncia. 8ada molécula tornase luminosa so a
influ%ncia de forte ener"ia aplicada de maneira adequada e por isso a estrutura
atXmica de uma sust*ncia pode ser determinada por meio de seu respectivo
espectro fluorescente. 2s manchas revelaram si"nificante quantidade de ferro,
componente característico do san"ue. 2 presen#a do ferro foi suficiente para que o
químico americano )r. :alter 0c8rone declarasse perante a imprensa mundial,
durante o ncontro 2nual da 2ssocia#ão 2mericana para o Pro"resso da 8i%ncia,

que o 6udrio de Gurim não era aut%ntico, porque, de acordo com suainterpreta#ão, o ferro encontrado nas manchas era uma indica#ão de que se usara
tinta contendo o$ido de ferro. 0as ele se esqueceu que tintas  ase de o$ido de
ferro não eram conhecidas antes do século 1U d.8, e além
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do mais nunca vira o sudrio pessoalmente. ssa opinião precipitada foi refutada
pelo resultado de uma e$peri%ncia difere te, em que partículas do sudrio foram
tratadas com hidra4in e vapor de cido f&rmico e a se"uir e$postas a raios
ultravioleta. Nessas condi#/es, moléculas de porfirina assumem cor vermelho forte.
2 porfirina resulta de um est"io do comple$o heme e é sinal evidente da presen#a
de san"ue, mesmo que o pr&prio comple$o tenha sido destruído pela a#ão de forte
calor. ste método de foto"rafia fluorescente  ase de raios ultravioleta revelou, a
se"uir, a e$ist%ncia de dois tipos diferentes de restaura#ão nos locais atin"idos pelo
fo"o. m 1I3R, o sudrio sofreu a a#ão do calor do inc%ndio ocorrido na capela do

Palcio de 8hamerF.
2 fluoresc%ncia avermelhada nas partes chamuscadas comprova a escasse4 de

o$i"%nio, outros sinais de chamuscaduras demonstram uma fluoresc%ncia de
colora#ão diferente, su"erindo uma se"unda e$posi#ão ao fo"o, e desta ve4 uma
e$posi#ão direta CKa hip&tese radioativaK de 0c8rone pode ser facilmente
descartada diante desta provaE.

0uitos sindonolo"istas achavam que a ima"em estampada no sudrio
resultar de uma espécie de radia#ão sorenaturalA o corpo de Jesus, quando
envolvido no len#ol, teria irradiado uma ener"ia e$traordinariamente intensa, que,
com seu calor, estampou a impressão de todo o corpo no tecido. 2 aus%ncia de
rilho nos contornos do corpo e$clui a teoria de radia#ão de calorA e, mais ainda,



 

qualquer tipo de radia#ão de alta ener"ia teria queimado diretamente a camada
mais e$posta do tecido e, no entanto, a ima"em s& é visível na superfície do
sudrio. 8omo então se produ4iu a ima"em(

)epois da descoerta de 6econdo Pia, em 1@9@, do fenXmeno positivo
ne"ativo, sur"iu um n-mero impressionante de teorias mais ou menos fantsticas
em resposta a essa questão. $peri%ncias t%m provado que e$istem meios em
simples, l&"icos e naturais de oter uma impressão como a do sudrio de Gurim. +s
resultados de testes efetuados por cientistas americanos mostra
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que a causa dos diferentes tons na colora#ão sépia da ima"em foi uma altera#ão naestrutura química da celulose do linho. m laorat&rio, foi possível criar as mesmas
diferen#as de colora#ão decompondose a celulose do linho através de vrios
a"entes o$idantes. Bma"ens o$idada s vão se tornando com o tempo cada ve4 mais
distintas.

m 19RU, o i&lo"o franc%s professor Paul Ti"non alcan#ou "rande sucesso
com suas e$peri%ncias sore a Kteoria vaporo"rficaK. Ti"non provou que um corpo
suado, ao ser depositado sore um len#ol de linho emeido em uma mistura de
&leo fino e tintura de aloés Caloe medicinalisE produ4 a mesma colora#ão que se v%
no sudrio, devido  decomposi#ão de elementos químicos do suor, que, liertando
vapores de amXnia, acaa provocando um processo de o$ida#ão na celulose. 2
colora#ão apresentase mais forte nos pontos de contato entre o corpo e o linho, e
mais fraca quando este contato é menor Co que e$plica por que a impressão se
assemelha a um ne"ativo foto"rficoE. Ti"non e$plicou que a impressão sore o

linho é, antes de mais nada, causada pelo vapor de amXnia, resultante da perda decido -rico e de compostos de en$ofre. 2 solu#ão de aloés e mirra, asorvida pelo
linho, rea"e em presen#a dos vapores de amXnia e se"uese, daí, a forma#ão de
caronato de amXnia, cuos vapores colorem as firas do tecido( com a auda da
atmosfera -mida que se forma entre a pele e o linho. Bsto acontece de acordo com
a pro$imidade entre o corpo e o linho. 2 cor das manchas de san"ue, um pouco
mais escuras, resultou de uma mais forte rea#ão química, + evan"elho de 6ão João
menciona que durante os preparativos para o sepultamento de Jesus, foi usada uma
"rande quantidade de aloés. K...le veio e retirou o corpo de Jesus.  veio tamém
Nicodemus, aquele que procurava Jesus  noite, tra4endo cerca de cem liras de
uma composi#ão de mirra e de aloés. Gomaram então o corpo de Jesus e o
envolveram em panos de linho com os aromas, como os udeus costumam
sepultar.K CJoão 19,3@UHE. mora convincentes, as e$peri%ncias de Ti"non,
quando fo
13%13%
ram apresentadas em 1933, sofreram duras críticas, devido ao fato de que o sal e o
calor necessrios  evapora#ão e a forma de uma rea#ão química não e$istiriam, na
quantidade deseada em um corpo morto. No entanto, ficou estaelecido que em co
di#/es de umidade misturas de aloés e mirra podem, efetivamente, criar uma
impressão permanente de um corpo sore um tecido. 2s e$peri%ncias mostraram
que o processo pode acontecer em apenas UI se"undos, produ4indo uma leve
impressão semelhante  ima"em positiva de um ne"ativo foto"rfico.
Oma ve4 estaelecida a ori"em vaporo"rfica das impress/es ima"inaríamos que
não houvesse mais motivos para continuar as especula#/es nesse campo. Porém, a
B"rea reeitou tr%s pontos dessa teoria



 

aE )e acordo com o ritual udeu, um corpo a ser sepultado tem que ser lavado e
purificado, antes de ser emalsamado. 2s marcas de san"ue, portanto,
desapareceriam.
E 6e o corpo estivesse fortemente envolvido no len#ol, de acordo com as normas
prescritas, teriam sur"ido impress/es falhas, distorcidas, alterando completamente
a ima"em. Cste ar"umento pode ser reeitado sem maiores prolemas, porque o
linho endurece quando molhado, impedindo a forma#ão de pre"as ao redor do
corpo, pois apenas o tocaria em al"umas partes mais proeminentes.E
cE 8adveres não suam, nem emitem calor 5 esse ar"umento arrasou a teoria de

Ti"non, resultado de U anos de pesquisa. 8laro, cadveres não suam, mas, seJesus estivesse ainda vivo, a fere provocada por seus ferimentos o faria suar, de
maneira profusa

'le Não 4orreu na CruE'le Não 4orreu na CruE
2 hist&ria nos conta que a senten#a de morte nos triunais romanos se

consustanciava nas palavras iis and crucem, que si"nificam Ksuirs  cru4K. 2
crucifica#ão era a forma mais i
1#.1#.
e rutal de morrer. ssa pena não era aplicada a cidadãos romanos, mas, nos
países dominados, era a maneira popular de converter um povo reelde em s-ditos
pacíficos e oedientes o u"o romano. 2 prtica da crucifica#ão era desconhecida
entre os udeusA em caso de pena de morte usavam a lapida#ão, decapita#ão,
estran"ulamento e fo"ueira. Porém, se"undo a lei mosaica, um lasfemo, quando 

estava quase morto, podia ser pendurado a uma rvore, Kpois aquele que ésuspenso é um maldito por )eusK C)euteronXmio R1,R3E. 2 crucifica#ão não podia,
nunca ocorrer no sado. ntre udeus, o sado tem início na tarde do )ia de
Prepara#ão, que foi o dia da crucifica#ão.
+s romanos, para evitar prolemas, costumavam tolerar, na medida do possível, os
usos e costumes reli"iosos udeus, e foi por isso que a e$ecu#ão foi reali4ada s
pressas, para que terminasse antes do cair da tarde. Para intimidar outros reeldes
e a"itadores, era sempre an"ustiante, dolorosa e prolon"ada.

6e todo o peso do corpo da vítima fosse suportado apenas pelos pulsos, a
morte soreviria ap&s cinco ou seis horas de "radual sufoca#ão e não de perda de
san"ue, pois nessa posi#ão a respira#ão tornase tão difícil que o corpo não
receeria o$i"%nio suficiente para soreviver. 2 fim de evitar uma morte rpida,
assentavam os pés do condenado numa espécie de suporte hori4ontal  cru4, para
que ele pudesse sustentar seu corpo, enquanto a"entasse. +s ferimentos nos pés

da vítima do sudrio não provam que tivesse tido um tal apoioA mas o cravo, por si,
teria sido suficiente para evitar a asfi$ia. Na arte ortodo$a "re"a, o crucifi$o
apresenta sempre um apoio para o pé. 0uitas ve4es, um pequeno assento de
madeira era colocado atrs do condenado para diminuir a dor mas tamém para
prolon"ar a a"onia. 6%neca, o fil&sofo da corte de Nero, escreveu em uma de suas
cartas K2 vida dos condenados a esse tipo de morte se esvai "ota a "otaK
bpistulae 1H1,1UE.

6e"undo os evan"elhos, Jesus foi pre"ado  cru4 na Kse$ta hora ou meiodia,
e morreu na Knona horaK, ou tr%s da tarde. 2o anoitecer Co evan"elho de 6ão !ucas
fa4 notar que uma estrela
1#11#1



 

tripla anunciava o come#o do sadoE, s seis horas da tarde, o corpo, considerado
morto, foi retirado da cru4. 6e a narra#ão dos evan"elhos estiver correta, Jesus
estaria KmortoK h, pelo menos, tr%s horas.

ra costume colocar so os pés dos crucificados o nome e o motivo da
condena#ão, para conhecimento de todos. 6e"undo a tradi#ão, no caso de Jesus a
tauleta di4ia em latim, "re"o e aramaico que se tratava de KJesus, na4areno, rei
dos udeusK. 2s representa#/es artísticas da crucifica#ão mostram apenas uma
areviatura do te$to latino KBesus, Na4arenus, Le$ BudaeorumK, BNLB.
videntemente uma das acusa#/es contra Jesus residia no fato de ele ser um

na4arenoParece ainda menos provvel que Jesus tivesse morrido ap&s tr%s horas,
porque o Na4areno Cao contrrio dos ess%niosE não era um asceta. C8f. 0ateus
11,19 KTeio o >ilho do <omem que come e ee, e di4em Sis aí um "lutão e
eedor de vinho...S K.E Jesus dificilmente poderia ser descrito como uma pessoa
ma"ra e fraca, pois pesava 79 quilos.

2 morte dos outros dois homens crucificados com Jesus é e$pressivamente
descrita no evan"elho de 6ão João K8omo era a Prepara#ão, os udeus, para que os
corpos não ficassem na cru4 durante o sado 5 porque esse sado era um
"rande dia 5, pediram a Pilatos que lhes querassem as pernas e fossem
retirados. Tieram pois os soldados e queraram as pernas do primeiro e depois do
outro, que fora crucificado com eleK CJoão 19,313RE. + te$to d a entender que os
dois Kladr/esK morreram asfi$iados dentro de poucas horas, por não poderem se
sustentar, devido s pernas queradas. K8he"ando a Jesus, e vendoo  morto,

não lhe queraram as pernas...K CJoão 19,33E.2 ra4ão para a morte aparente de Jesus pode ser encontrada um pouco antes,
nos versículos R7 e 3H Kstava ali um vaso cheio de vina"re. >i$ando, então, uma
espona cheia de vina"re num ramo de hissopo, levaramna  sua oca. 'uando
Jesus tomou o vina"re, disse Sst consumadoS , inclinando a cae#a, entre"ou o
espíritoK.
1#21#2

Lesta saer se foi o vina"re que levou Jesus a entre"ar imediatamente o
espíritoA ou se foi uma outra sust*ncia qualquer. + vina"re tem o mesmo efeito
estimulante temporrio que os sais aromticos e era muito usado para reanimar os
condenados s "alés, e para dar ener"ia aos feridos. 8om Jesus, deuse ustamente
o contrrio assim que aspirou ou e$perimentou o Kvina"reK, pronunciou suas
-ltimas palavras e entre"ou o espírito. sta rea#ão é ine$plicvel, em termos
fisiol&"icos.

ra comum entre os udeus dar a um homem condenado  morte vinho
temperado com mirra ou incenso, a fim de ameni4arlhe a dor com o efeito
narc&tico dessas sust*ncias. No Galmude dos udeus, encontramos a se"uinte
passa"em K2quele que caminhava para a e$ecu#ão receeu um copo de vinho,
com um pequeno peda#o de incenso, para que ficasse inconscienteK. C6anh. U3aE.
+s soldados romanos toleravam o uso de eidas narc&ticas, e foi um deles que
audou a dar a eida a Jesus Ccf. 0ateus R7,U@A 0arcos 1I,3A !ucas R3,3A João
19,R9E. Porém, todos os evan"elhos falam em vina"re e não em vinho. 2 palavra
latina para vina"re é acetum, que vem de acidus, e si"nifica cido, a4edo, e de
acere, ser cido, ser a4edo.



 

$iste ainda uma outra interpreta#ão. + culto persa de 0itras incluía o
Ksacrifício de <aomaK, semelhante  sa"rada comunhão dos cristãos. + professor
6eFdel escreve K+ ritual do sacrifício de <aoma era id%ntico aos usuais sacrifícios
persas pelos mortos. Pequenas h&stias, do tamanho de uma moeda, eram
oferecidas e consumidas untamente com a eida de <aoma. <aoma era,
ori"inalmente, o suco e$traído da planta do soma, asclepias cida, com a qual os
arianos védicos asper"iam o fo"o sacrificial. ra considerada símolo da vida divina,
uma eida dos deuses e a eida da imortalidade...K1R Na índia a sa"rada eida
do soma permitia que as pessoas familiari4adas com a dro"a ficassem

aparentemente mortas por vrios dias, despertando depois em um estado deeuforia que durava tamém vrios dias. m tal estado de %$tase reli"ioso, podia
manifestarse uma consci%ncia mais elevada, dotada de novos poderes de
percep#ão. 2 as
1#&1#&
!le5ias (!ida e possivelmente o c*nhamo 9!annabis indi!a;, além de outras ervas,
eram usadas para preparar o soma Csemelhante  conhecida receita da eida de
QaratustraE. Oma ilustra#ão da planta indiana aparece unto aos sepulcros dos
primeiros cristãos nas catacumas de Loma. 2 planta é a as!le5ias (!ida, uma
variedade que produ4 frutos alon"ados, e que não é encontrada em nenhum lu"ar
da uropa.

2 variedade européia da as!le5ias (!ida chamase celidXnia ou erva
andorinha, em latim vin!etoi!um hirundinaria. 2irundinaria si"nifica erva
andorinha e vin!etoi!um si"nifica ven#a o veneno Cem latim vin!e é uma forma

imperativa do vero vencer e toi!um é uma palavra "re"a que si"nifica venenoE, eportanto é o nome de um remédio contra veneno. 8laro que, para usar essas
plantas corretamente, é preciso saer preparar a po#ão. +s ess%nios eram
conhecidos como mestres na arte de curar. Oma dose muito forte daquele veneno
poria em risco a vida de Jesus. )iosDurides, médico e farmacolo"ista "re"o do
século 1 d.8, em sua ora intitulada atBria edi!a, chamou a planta de Ksufoca
cãoK, e escreveu que as folhas, misturadas com carne, podem matar cachorros,
loos e raposas C0at. 0ed. U,@HE. + veneno poderia ainda ser empre"ado como
antídoto contra mordidas de animais venenosos C0at. 0ed. 3,9RE. m um livro de
ot*nica pulicado em 1I3 C0attioli, p"ina 337E lemos Ksta é uma rai4
espl%ndida contra todos os venenos, e é por isso que é chamada de vin!etoi!um
em latim, isto é, vencedora de todos os venenos. M usada contra a peste e, tomada
com vinho, fa4 suar muitoK. 0uito suor e oca seca CKGenho sedeK, João 19,R@E são
sintomas típicos de envenenamento. Na 6uí#a, em Qermatt e em :allis, a celidXnia

é conhecida como Kerva mestraKA na ]ustria, em !in4 e no Girol, como Kerva udiaK,
em 8aríntia, como Kerva cru4 rancaK. Galve4 todos esses nomes tra"am anti"as
reminisc%ncias das e$traordinrias qualidades da planta.

Gal po#ão m"ica, que provoca em seres vivos um estado cataléptico
semelhante  morte, não é asolutamente desconhecida, pois aparece descrita em
vrios te$tos literrios. + e$emplo
1#1#



 

 A erva>andorinhaGSomaGCelidnia 9As!le5ias (!ida;.

mais conhecido é aquele de Lomeu e Julieta. sta morte aparente é um estado de
coma semelhante a um sono profundo, em que todos os sinais vitais, como
respira#ão, atidas cardíacas e pulsa#ão, tornamse imperceptíveis.

2 hip&tese de que Jesus somente aparentass e estar morto quando Kentre"ou
o espíritoK foi muitas ve4es levantada, mas como a ressurrei#ão nunca foi provada
com certe4a, Paulo aproveitou se disso para formular a doutrina pa"a da reden#ão

sacrificial, que prometia a salva#ão através da morte e derramamento de san"ue. +sacrifício de Jesus foi sempre apresentado como voluntrio, mas, na verdade, os
evan"elhos demonstram vrias ve4es que Jesus tinha medo da morte. Na
e$pectativa do que poderia acontecer, Jesus re4a no ;ets%mani com as se"uintes
palavras K2a, Pai, tudo é possível para tiA afasta de mim este cliceA porém,
não se fa#a o que eu quero, mas o que tu queresK C0arcos 1U,3A
1#51#5
0ateus R,R9A !ucas RR,URE. K, estando em a"onia, orava com mais insist%ncia
ainda e o suor se lhe tornou semelhante a espessas "otas de san"ue que caíam por
terraK C!ucas RR,UUE. Om mrtir preparado para oferecer sua vida em sacrifício
encararia a morte com mais serenidade . No entanto, o apelo final de Jesus 5 K0eu
)eus, meu )eus, por que me aandonaste(K 5 é prova suficiente de que a
crucifica#ão estava lon"e de representar a reali4a#ão de seus deseos. +s
acontecimentos posteriores irão provar que Jesus não estava tão aandonado, como

sua quei$a d a entender. +s tr%s evan"elhos sin&ticos narram que Jesus, antes deentre"ar o espírito, deu um "rande rado. +ra, é impossível que uma pessoa
consi"a "ritar em estado de asoluta e$austão ou prestes a morrer por asfi$ia 5
que foi, na opinião da "rande maioria de médicos, a causa mortis de Jesus.

0as voltemos ao sudno, que é um ar"umento mais tan"ível que este, pois
pode iluminar estas quest/es hist&ricas R HHH anos ap&s terem ocorrido. +
historiador :ilson finali4ou sua ora sore o sudrio de Gurim Cpulicada em 197@E
com a se"uinte frase K...não podemos dei$ar de acreditar que o sudrio ainda tem
um papel a desempenhar e muito em reveK.13

Oma inspe#ão mais acurada da fi"ura do sudrio nos revela certos aspectos
que e$i"em um novo enfoque hist&rico. Om deles, como vimos, é a presen#a de



 

manchas de san"ue no linhoA se Jesus tivesse sido enterrado de acordo com o rito
 udeu, o KcadverK certamente teria sido, antes de mais nada, lavado com "ua
quente. m se"uida viria a un#ão com un"ento e lsamo, o fechamento das
feridas para retardar o processo de decomposi#ão e finalmente o corpo nu seria
vestido. Oma e$plica#ão para tal ne"li"%ncia seria a pro$imidade do sado e a
proii#ão da lei de prosse"uir com os ritos f-neres. Porém tal ar"umento é invlido
pois a 0ishn, no Gratado sore o 6ado Cjj 111,IE, declara e$pressamente que
era permitido fa4er Ktudo que fosse necessrioK pelos mortos mesmo em dia de
sado. M evidente que as pessoas envolvidas no enterro de Jesus não se"uiram

asolutamente as normas f-neres udaicas.1#31#3
2 posi#ão peculiar do corpo estampado no sudrio d mar"em a muita

especula#ão. m um livro que ne"a a autenticidade do sudrio de Gurim, Joseph
?lin4ler comentou K...é quase inconceível que os discípulos, ao enterrarem o
0essias, tenham colocado as mãos em uma posi#ão tão desusada e pouco prtica,
como aquela que se v% no sudrioK.1U )uas oe#/es podem ser apresentadas a
?lin4ler. Primeira não e$iste prova concreta de que os discípulos tenham
comparecido ao sepultamentoA se"unda a posi#ão do corpo de Jesus é e$atamente
a dos esqueletos descoertos no cemitério ess%nico de 'umran, ao lado do 0ar
0orto. K2 posi#ão dos mortos nos sepulcros é, "eralmente, a mesma... Tia de re"ra,
podemos oservar que o corpo est deitado de costas, com a cae#a voltada ao
lado do corpo.K1I

6up/ese que Jesus tenha permanecido morto na cru4 por tr%s horas. 2s

conseq%ncias deste fato podem ser descritas com precisão asoluta. 6e"undorecentes pesquisas em tanatolo"ia Ca ci%ncia da morteE, trinta minutos ap&s a
morte iniciase um processo de enriecimento dos m-sculos ri"or mortisE, que
pode durar de tr%s a seis horas, dependendo da temperatura localA com o calor o
processo é acelerado. + ri"or mortis é causado por um comple$o processo
ioquímico e, soretudo, pelo declínio no nível de 2GP Ctrifosfato de adenosinaE, ao
cessarem as atidas cardíacas. 8onseqentemente, todos os m-sculos que
recorem o esqueleto enriecem de acordo com a posi#ão do corpo, que s& pode ser
alterada quatro ou sete dias mais tarde. $peri%ncias com animais t%m
demonstrado que o ri"or mortis pode ocorrer poucos se"undos ap&s uma morte por
envenenamento. !o"o ap&s o -ltimo suspiro, os animais  se apresentaram
completamente rí"idos.

'uando Jesus crucificado perdeu a consci%ncia, seu corpo, emora sustentado
pelos cravos que lhe traspassavam os pés, pendeu, de forma que suas pernas se

doraram sensivelmente. 2 partir de então, todo o peso do corpo de Jesus foi
sustentado pelos cravos nos pulsos. 2 cae#a pendeu e o quei$o encostouselhe ao
peito. Granscorridas de tr%s a quatro horas, seu corpo deveria
1##1##

 A 5osi:o em que Jesus =aHia sob o linho. A 0ronte e os 5ulsos s:o as 5artes mais altas do
!or5o. As 5ernas en!ostam diretamente na su5er0í!ie do sud(rio.



 

normalmente ter enriecido. 6e porém oservarmos a ima"em estampada no
sudrio, notaremos que as costas, a cae#a, e as pernas do KcadverK, se austam
perfeitamente  superfície plana do len#ol 9ver ilustra:o;.

+ mesmo acontece com os ra#osA os ra#os de Jesus teriam uma tend%ncia
natural a voltar  posi#ão que mantivera quando crucificado. 2l"uns sindonolo"istas
su"eriram que os ra#os pudessem ter sido atados pelos pulsos. 6e isso tivesse
ocorrido, o san"ramento dos pulsos teria sido coerto pela atadura. No entanto, o
san"ue pode ser claramente visto. 0onsenhor ;iulio Licci, memro do 8entro
Lomano de 6indonolo"ia, apresentou uma solu#ão semelhante para o prolema, ao

su"erir que o sudrio tivesse sido amarrado ao redor do corpo rí"ido e deformado,por meio de ataduras1. Gal solu#ão peca pela l&"ica a impressão dei$ada no len#ol
mostra, sem somra de d-vida, que o len#ol foi simplesmente estendido por cima e
por ai$o do corpo de Jesus, caso contrrio a fi"ura do sudrio seria e$tremamente
distorcida. + fato de Jesus não estar enriecido, ao ser retirado da cru4, é prova
suficiente de que não estava morto.

Provas ainda mais convincentes podem ser vistas nas manchas de san"ue,
visíveis no len#ol. Na síndone podemos reconhecer, com clare4a, dois tipos distintos
de san"ramento um coa"ulado, que fluiu durante a crucifica#ãoA e outro que
ocorreu quando Jesus foi colocado sore o len#ol, em posi#ão hori4ontal.
1#$1#$

$aminamos, antes, o san"ramento da cae#a. 2 coroa de espinhos dei$ou
poucos mas profundos sinais no couro caeludo. nquanto a coroa de espinhos se
manteve na cae#a, os pequenos ferimentos de 1 a R cm de di*metro coa"ularam

imediatamente, formando crostas entre os caelos, como pode ser oservado pelasmarcas no sudrio. 2 ima"em impressa mostra, porém, in-meros tra#os de san"ue
seco espalhados em diversas dire#/es. ste san"ue, oviamente, manchou o
sudrio somente ap&s a remo#ão da coroa de espinhos, um pouco antes de o corpo
ser colocado sore o len#ol. + couro caeludo é irri"ado por vasos san"íneos muito
finos, alimentados por san"ue fornecido pelo sistema circulat&rio. 6e o cora#ão
pra, o san"ue se retira lentamente dos vasos capilares e$istentes lo"o aai$o da
epiderme, porque, devido  pressão ne"ativa na circula#ão, não ultrapassa o nível
do cora#ão. M nesse momento que o rosto se torna plido. +correndo a morte, o
san"ue não tem condi#/es de dei$ar os pequenos vasos capilares, devido ao
processo de coa"ula#ão que se instaura.

6e oservarmos a ima"em de Jesus, vista de frente, notaremos em sua fronte
tra#os de san"ue que pendem mais para um lado. sta confi"ura#ão especial s&
pode resultar de uma li"eira inclina#ão da cae#a, quando, por e$emplo, ela é

colocada sore uma pequena almofada. + san"ue viscoso desli4ou pela testa de
Jesus, fi$ouse em uma primeira ru"a, de onde passou a uma se"unda,  medida
que continuava a fluir. + ferimento da fronte, tamém causado pelos espinhos da
coroa, situavase, naturalmente, na parte mais alta do corpo. 0esmo que haa
condi#/es de o san"ue escorrer de ferimentos mais profundos em um cadver,

 amais partiria da parte mais alta do corpo. Bsso s& é possível em caso de circula#ão
ativa.

2s mãos, unidas sore o adome, estão em uma posi#ão quase tão alta
quanto a da cae#a. Nesse lu"ar temos uma prova impressionante de que o len#ol
foi manchado tanto por san"ue vivo como por san"ue coa"ulado. No pulso notase
a presen#a de tr%s "otas de san"ue 9ver ilustra:o; que se espalharam em vrias
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dire#/es. Oma simples medida an"ular nos permite compreender o fenXmeno. 2
mão esquerda repousa sore a direita, corindo a ferida aerta pelo cravo, e esta é
a ra4ão pela qual o clculo s& se refere s feridas visíveis da mão esquerda. Parte
do san"ue penetrou por entre os m-sculos retesados do antera#o, para finalmente
cair, em fun#ão da lei da "ravidade. 2s linhas del"adas de san"ue coa"ulado correm
quase em paralelo, e isto nos permite calcular o *n"ulo dos ra#os em rela#ão 
trave hori4ontal da cru4 cerca de RIk. )ois tra#os de san"ue correm verticalmente,
isto é, caem diretamente dos ferimentos das mãos e estão a uma dist*ncia de RHk

entre si, e isto indica os diferentes *n"ulos do antera#o, de um lado com o corpoem posi#ão ereta, e de outro em posi#ão inclinada 9ver ilustra:o;.
M muito estranho constatar que nenhum dos renomados sindonolo"istas tenha

mencionado um terceiro tra#o de san"ue astante visível 17. 2pesar deste terceiro
tra#o poder ser perceido por todos, ele foi simplesmente i"norado 2 ra4ão é a
se"uinte este terceiro tra#o prova, pela sua forma e dire#ão, que se trata

evido : eaust:o, o !or5o vergou e o sangue es!orreu das 0eridas, abertas 5elo !ravo, em
duas direPes, se5aradas 5or um ?ngulo de 1 graus.

1$.1$.

de um san"ramento que s& podia ter ocorrido ap&s a remo#ão do cravo. + san"ue,
desta ve4, espalhouse ao redor da mão, que se encontrava em posi#ão hori4ontal.
Notase, tamém, que os limites deste terceiro tra#o são menores que aquele dos
dois anteriores, especialmente em rela#ão ao primeiro. Podemos concluir que os
dois primeiros tra#os estavam  secos quando o corpo foi depositado sore o len#ol
e que amoleceram em contato com o aloés, ao passo que o terceiro tra#o acusa a
e$ist%ncia de anéis de soro san"íneo, s& produ4idos em presen#a da firina, que é
um componente de san"ue vivo. + san"ue coa"ulado não apresenta estes anéis, e
sim uma marca com contornos preciso s. Gamém o san"ue que, em circunst*ncias



 

especiais, pode correr de um cadver não contém firina ativa. 2 possiilidade
deste tipo de san"ramento deve ser totalmente desca rtada, pois que a mão estava
colocada sore o corpoA somente a circula#ão ativa, capa4 de vencer a lei da
"ravidade, poderia permitir que o san"ue escorresse de uma ferida em tal posi#ão.

No sudrio, o ra#o direito parece um pouco mais lon"o que o esquerdo. sta
pequena distor#ão demonstra que o linho não foi apenas estendido sore o corpo,
mas levemente dorado e
1$11$1
premido sore ele. Não fosse assim, não teria sido possível ver a ferida aerta no

flanco e que est em visível no sudrio. No evan"elho de 6ão João, ela é atriuída lan#a de um soldado K0as um dos soldados lhe ariu o lado com uma lan#a e,
imediatamente, saiu san"ue e "uaK João 19,3UE. M importante notar que o "olpe
desferido pelo soldado foi descrito de modo diferente em tradu#/es feitas a partir do
ori"inal "re"o. 2té os tradutores da Tul"ata interpretaram mal o te$to, porque, o
vero "re"o vuoosiv desi"na simplesmente uma arranhadura, ou escoria#ão
superficial, e não um "olpe violento e muito menos um ferimento profundo. 2 cha"a
aerta no flanco, com U,I cm de e$tensão, d uma idéia de como ocorreu o
ferimento. 2 lan#a
,  ■■■ .  ■ ■■..•■■•.• ■■
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 As man!has + ! 1 9lutbahn +>1; s:o man!has se!as 9de !ontornos 5re!isos;, srcinadas do
momento da !ru!i0i!a:o mas a man!ha 4 somente se 0ormou a5&s o !or5o ter sido

!olo!ado em 5osi:o horiHontal.
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usada pelos romanos naquele tempo era "eralmente a KhastaK ou KpilumK, com uma
l*mina fina de RI a UH cm, alar"andose na ase unto  empunhadura 9ver
ilustra:o;. sse tipo de lan#a, parecida com um estilete, podia muito em infli"ir
um "olpe de menor "ravidade, somente para certificarse de que a vítima da
crucifica#ão não tinha mais rea#ão. ste sistema funcionava como uma certidão de
&ito e é provvel que tenha sido o centurião mencionado no evan"elho quem se
encarre"ou de reali4ar o teste. 6e o "olpe fatal tivesse sido desferido por um



 

soldado treinado, ele não iria atin"ir o cora#ão de Jesus pela direita, mas
diretamente pela esquerda.

+s e$e"etas propuseram uma série de e$plica#/es para a presen#a do
Ksan"ue e "uaK que, se"undo o evan"elho de 6ão João, orrou da ferida. 2 "ua
pode muito em ser soro san"íneo,
1$&1$&

 As lanas usadas 5elos romanos, no tem5o de Jesus, a5resentavam geralmente este
0ormato.



 

O uda aitrea 9aquele que h( de vir; delimita a 0ronteira religiosa entre a Caemira
muulmana e o $ada"h budista.

O 5equeno rio Sindh, que banha o vale de Caemira, ao 0undo.



 

 Abaio O tem5lo do sol de artand 9# quilmetros a sudeste de Srinagar;, um tí5i!o tem>
 5lo =udeu em Caemira. Seria este o tem5lo men!ionado 5or EHequielT 

6m odhisattva, re5resentado !omo o bom 5astor.



 

 A!ima olde em relevo das 5egadas do 5ro0eta UuH Asa0GJesus, onde se vN !laramente a
inten:o do es!ultor as mar!as da !ru!i0i!a:o s:o ilustradas !om semi!ír!ulos, logo

abaio dos dedos.

 Abaio 8esta !onstru:o, !hamada <FoHabal< 9 se5ultura do 5ro0eta; en!ontra>se o lugar
onde UuH Asa0 9 Jesus; est( enterrado, no !entro da !idade antiga de Srinagar.



 

que se formou no início da decomposi#ão do san"ueA no entanto, esta
decomposi#ão s& se inicia seis horas ap&s a morte da vítima.

+utra possiilidade é que se trate de fluido ed%mico, que se locali4a entre o
pulmão e a pleura que o reveste. sta teoria pode tamém ser esquecida porque, se
o peito tivesse sido transpassado, os pulm/es entrariam imediatamente em
colapso, criando um vcuo parcial que impediria a va4ão de qualquer tipo de líquido.
Oma terceira possiilidade é que a "ua pudesse provir do saco pericrdico quando
o cora#ão foi ferido pela l*mina. stes dois -ltimos casos implicam que Jesus
estivesse muito doente antes de ser martiri4ado, pois, de outra forma, essa "ua

não se formaria.Na verdade, os voculos Ksan"ue e "uaK constituem uma e$pressão
idiomtica usada para enfati4ar o acontecimento. 'uando se di4 que al"uém suou
san"ue e "ua, não si"nifica que realmente saiu san"ue dos poros. 2 testemunha
ocular, conhecida pelo seu depoimento sore a crucifica#ão, e$ternou seu espanto
diante da "rande quantidade de san"ue derramada. No come#o do século R d.8, o
autor do evan"elho de 6ão João nos fala de uma testemunha desconhecida que
estava presente  crucifica#ão K aquele que viu, deu testemunho disso e o seu
testemunho é verdadeiroK João 19,3IE. )e fato, da ferida aerta no flanco do
KfalecidoK deve ter corrido muito san"ue, como podemos notar com clare4a pelas
manchas correspondentes no sudrio. + san"ue da ferida, mesmo ap&s o
sepultamento, empo#ouse entre as costas e as nde"as.

Porém, o maior san"ramento aconteceu nas feridas dos pés. + san"ue que
saiu da ferida passou para o calcanhar, correndo em se"uida para a direita 9ver

ilustra:o;. + curso do san"ue, com 17 cm de comprimento, foi interrompido poruma dora do len#ol, mas em se"uida continuou a correr para a direita. Porém, o
san"ue de um cadver morto h vrias horas não se comporta dessa maneira. +
cora#ão e a circula#ão deveriam estar em per
1$$1$$



 

Os traos de sangue no 5B mostram !laramente que o sangue !orreu em diversas direPes
sobre a su5er0í!ie do linho, de5ois que o !or5o 0oi retirado da !ruH.

feitas condi#/es de funcionamento, mesmo que a respira#ão não fosse perceptível.
+s tra#os de san"ue, que aparecem em KpositivoK sore o pano, mostram,

sem somra de d-vida, que o san"ue s& entrou em contato com o sudrio ap&s o
sepultamento. 0as como o linho foi mer"ulhado em aloés, uma sust*ncia resinosa,
o san"ue não penetrou o tecido, espalhandose por sua superfície. No processo
suseqente de coa"ula#ão, os componentes s&lidos do san"ue se fi$aram dentro
de uma orla de soro san"íneo claro. Bsto pode ser facilmente oservado em uma
l*mina de vidro. + soro envolve as partículas san"íneas, como uma auréola.
+ san"ue coa"ulado do corpo, umedecido em contato com
1$%1$%
o aloés, dei$ou uma impressão completamente diferente. Neste caso, não se
oservou a auréola característica do soro. Bsto ficou em claro em foto"rafias com
lu4 ultravioleta, lu4 :ood e lu4 transparente, processadas eletronicamente. 2 a#ão

da firina dei$ou um forte contorno ao redor das manchas de san"ue.Godas as provas que aqui apresentei foram e$traídas de numerosos arti"os
científicos sore o sudrio de Gurim. + que fi4 foi tirar novas conclus/es derivadas
de pesquisas reali4adas por mais de oito anos. + resultado, a princípio, parece um
tanto perturador, mas devo di4er que foram conclus/es l&"icas, que questionam
vrias afirma#/es, soretudo aquelas em torno da ressurrei#ão. 2té hoe os médicos
t%m dificuldade em estaelecer o momento e$ato da morte clínica. + uso de dro"as,
por e$emplo, pode ocasionar um estado de coma profundo, capa4 de indu4ir a falso
dia"n&stico. Om método muito conhecido para determinar efetivamente a morte
consiste em fa4er uma pequena incisão no pulso e no calcanhar. 6e correr san"ue
arterial, é sinal de que o sistema circulat&rio ainda funciona. 8adveres não
san"ram No caso de Jesus, R@ ferimentos continuaram a san"rar, ap&s ele ter
descido da cru4. Podemos portanto inferir que Jesus, ao ser colocado no sepulcro,
não poderia, asolutamente, estar morto.

A essurreição na Perspectiva +ist,ricaA essurreição na Perspectiva +ist,rica
)urante a crucifica#ão e sepultura de Jesus, foram envolvidas muitas pessoas

que ainda não pertenciam  Nova 2lian#a. + centurião que deu a Jesus a po#ão que
traria tantas conseq%ncias, o soldado que ariu o lado de Jesus com a lan#a para
confirmar sua morte, o centurião que pronunciou as se"uintes palavras K)e fato,
este era o >ilho de )eusK C0ateus R7,IUA 0arcos 1I,39A !ucas R3,U7E parecem ser
uma -nica pessoa. Na ora ap&crifa intitulada 2tos de Pilatos, ele é apresentado
como sendo !on"inus, um capitão encarre"ado de supervisionar as crucifica#/es.
Oma
1%.1%.



 

lenda "re"a chamada 0artírio de !on"inus o descreve como o capitão do ;&l"ota,
oriundo de 6andrales, ou 6andiale, na 8apad&cia, que tamém comandou os
soldados unto ao sepulcro. 2p&s a ressurrei#ão, !on"inus receeu de presente o
valioso sudrio Cver p"ina 1I3EA mais tarde, de acordo com o te$to le"ado por
;re"&rio de Nissa, ele seria sa"rado ispo de 8apad&cia. ssa mudan#a radical 5
de presumido inimi"o mortal de Jesus a ispo cristão 5 nos leva a crer que o
centurião tivesse tido al"um tipo de contato com Jesus e seus discípulos, antes da
crucifica#ão.

6e aceitarmos a premissa de que a crucifica#ão teve lu"ar so a supervisão de

um oficial romano que, emora responsvel por todos os soldados presentes,alimentava sentimentos favorveis a Jesus, poderemos e$plicar os eventos
misteriosos que a cercaram, eventos que dessa forma não podem mais ser tachados
de produtos de uma ima"ina#ão criativa.

Jesus foi removido da cru4 e o sepultamento ocorreu so os auspícios de um
muito pr&spero, distinto e influente mercador de nome José de 2rimatéia. 8omo
memro e conselheiro do sinédrio, em vão havia votado contra a condena#ão de
Jesus Cver p"ina 1UE. + que naquela ocasião não conse"uira, por causa do
imenso poder político contrrio, o podia a"ora, com seu dinheiro e influ%ncia
pessoal. >oi ele quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus, quem comprou o linho,
pa"ando por ele um alto pre#o, e quem se encarre"ou de levar Jesus, em estado de
coma, para seu novo sepulcro, escavado numa rocha, nas pro$imidades do ;&l"ota.
0ais tarde José de 2rimatéia acaou sendo canoni4ado e a B"rea 8at&lica
2post&lica Lomana o reverencia no dia 17 de mar#o. + evan"elho ap&crifo de

Nicodemos relata que José de 2rimatéia foi mais tarde liertado de uma prisão udiapelo pr&prio Jesus Cvan". Nic. 1R,1IE. Nicodemos era ami"o de José de 2rimatéia,
audou no enterro de Jesus e foi quem oteve a mistura de apro$imadamente IH
quilos de mirra e aloés. + mesmo Nicodemos que é apenas mencionado no
evan"elho de 6ão João era um escria fariseu, memro do sinédrio CJoão 3,11HE e
tinha sido instruído em uma noite por Jesus CJoão 3,R1RE. le tamém
1%11%1
defendeu a inoc%ncia do Na4areno diante do sinédrio CJoão 7,IHE.

Parece estranho que dois memros da 6uprema 8orte udaica tenham se dado
ao traalho de reclamar o corpo de Jesus, dever que competia, em -ltima anlise, a
seus parentes mais pr&$imos.  por que não compareceram os discípulos( No
evan"elho de 6ão Pedro, que s& em parte che"ou até n&s, podemos encontrar uma
resposta Ku CPedroE e meus companheiros, penali4ados, procuramos um
esconderio, por estarmos sendo acusados de malfeitores e de querer incendiar o

templo. Jeuamos todo o tempo, enlutados e chorando dia e noite até o sadoK.1@
+s outros Ksimpati4antesK de Jesus tamém não ousaram se apro$imar da cru4,
preferindo oservar os acontecimentos a dist*ncia.

6e partirmos do pressuposto de que José de 2rimatéia e Nicodemos eram, em
se"redo, memros lei"os da +rdem ss%nia, seriam, lo"icamente, as pessoas mais
indicadas para a tarefa de tratar as feridas de Jesus. 8omo e$perientes curandeiros,
os ess%nios estavam muito familiari4ados com dro"as e$&ticas e invul"ares métodos
de cura.

2té hoe, tanto a mirra como o aloés são considerados medica#ão efica4 no
tratamento deferidas aertas. + evan"elho de 6ão João tra4 refer%ncia e$pressa ao
aloés medicinal, otido de uma planta de folhas lar"as, da família das liliceas, e



 

não ao tipo de aloés que é ralado para ser usado como p& de cheiro, chamado
ahalim no 2nti"o Gestamento. 2 resina do aloés medicinal era conhecida na índia 
no terceiro e no se"undo mil%nio a.8. 6e"undo )iosDurides e Plínio, o Telho, muito
do aloés consumido na Palestina era importado da índia. Na Bdade 0édia, o aloés foi
introdu4ido na uropa como um un"ento vulnerrio, e continua a ser usado até
hoe na medicina homeoptica.

2 mirra é tamém uma planta resinosa. 8ontém até 1H_ de &leo etérico. la
continua a ser usada como uma tintura,  ase de lcool, no tratamento de
inflama#/es. 2 mais conhecida forma de mirra é a dellium, e$traída, na índia, da

planta commiphora ro$ur"hi.Para entender melhor as propriedades dessas sust*ncias, fi4
1%21%2
al"umas e$peri%ncias com aloés e mirra e otive al"umas interessantes informa#/es
a respeito. 2 aloína, que entra na composi#ão do aloés em uma propor#ão de até
RI_, é sensível  lu4 e em contato com ela e com o ar, escurece. + aloés rea"e
fortemente a outras sust*ncias. )escori que não é fcil dissolver I " de resina de
aloés em 1I cc de "ua. )ei$ei um peda#o dessa resina de molho em um copo de
vidro "rosseiro. )urante a noite, despertei com um forte ruído. + copo havia se
despeda#ado e os cacos estavam espalhados num circuito de quatro metros.
Nin"uém conse"uiu e$plicar o fenXmeno.

m todo caso, esta rea#ão violenta poderia su"erir que a impressão sore o
sudrio resultaria de um processo de o$ida#ão, ap&s vrias rea#/es ioquímicas
ver se#ão anteriorE. Pude perceer tamém que uma pe#a de tecido mer"ulhada

em aloés e mirra tornase totalmente impre"nada pela resina elstica. Galimpre"na#ão impede qualquer outra asor#ão, e é por isso que a impressão do
corpo e a maior parte dos co"ulos de san"ue podem ser vistos nitidamente sem
terem sido asorvidos pelo len#ol. +s produtos químicos rea"iram somente na
superfície do tecido. M por isso que as impress/es se apresentam como um
fenXmeno de superfície. + san"ue vivo, por não poder penetrar as firas
impermeaili4adas, coa"ulou sore o sudrio, formando círculos de soro secos
quando Jesus desceu da cru4. 0ais ainda, a resina tinha transformado o len#ol num
material duro, quase semelhante a uma tua. >oi "ra#as a isso que foi possível
conservar impress/es claras e perfeitas do corpo no sudrio.

+ calor tem um efeito terap%utico no processo de cicatri4a#ão e ele poderia
ter resultado da mistura de aloés e mirra Cmenos forte no sudrio 5 pelas suas
dimens/es 5 que em um copo de vidroE.

^ claro que Jesus estava muito enfraquecido pelas torturas a que fora

sumetido. No entanto, apesar disso a perda de san"ue fora relativamente
pequena pelos sinais encontrados no len#ol, talve4 tenha sido menos de um litro.
$peri%ncias cir-r"icas com cadveres t%m demonstrado que a crucifica#ão por
cravos não
1%&1%&
destr&i nem os vasos san"íneos mais importante s nem qualquer osso. + cravo foi
introdu4ido entre oito ossos do pulso, afastandoos levemente. 2 perfura#ão do pé
ocorreu no se"undo metatarso, ferindo apenas a carne. )epois das feridas maiores
terem se fechado, o homem vitimado precisaria apenas de pa4 e tranqilidade para
se restaelecer, o que poderia ter sido conse"uido através da eida narc&tica.



 

8estes 5ontos os 5regos 0oram !ravados nos 5ulsos e 5Bs de Jesus. 8enhum osso ou
artBria 5rin!i5al 0oi atingido.

Gr%s dias mais tarUe, al"umas mulheres ousaram se apro$imar da sepultura.
+ evan"elho de 6ão 0arcos menciona 0aria 0adalena, 0aria, mãe de Jac&, e
6alomé, que tra4iam lsamos para o corpo de Jesus. No evan"elho de 6ão 0ateus,
somente duas mulheres vieram ao t-mulo e, se"undo 6ão João, apenas 0aria
0adalena. Porém, todos eles concordam em que o sepulcro estava va4io, e que se
notava a presen#a de um ou mais homens vestidos de ranco. stes KanosK
poderiam muito em ser memros da +rdem ss%nia, que sempre se vestiam de
ranco Ccf.
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p"ina 117E e provavelmente os -nicos inteirados de todo o mistério. +s pr&prios
discípulos pareciam estar completamente perdidos diante dos acontecimentos
quando se encontraram mais tarde com seu mestre.

2pesar das contradi#/es e relatos ine$plicveis dos evan"elhos sore os
acontecimentos que se se"uiram  Pai$ão, in-meras testemunhas di4em ter visto
Jesus, em carne e osso, ap&s a ressurrei#ão. 0aria 0adalena, a princípio, pensou
que ele era o ardineiro CJoão RH,1UEA dois discípulos o encontraram na estrada de
ma-s C0arcos 1,9A !ucas RU,19E, mas não reconheceram o Na4areno senão na
hora da ceia, pela maneira como ele repartiu o pão K uma ve4  mesa com eles,
tomou o pão, aen#oouo, depois partiuo e distriuiuo a eles. ntão, seus olhos se
ariram e o reconheceram...K C!ucas RU,3H31E.

Goda a fase que se se"ue  ressurrei#ão é oscura e confusa. >alase no
transcurso de tr%s dias entre a crucifica#ão e o reaparecimento de Jesus. + n-mero



 

tr%s, porém, é um n-mero místico  presente em anteriores mitos de ressurrei#ão.
Galve4 o tratamento de Jesus tenha levado mais tempo e assim ele teria se
apresentado aos discípulos "radativamente. )e qualquer maneira, os encontros
parecem ter sido curtos e secretosA de fato não poderia se mostrar em p-lico, caso
contrrio seria imediatamente preso Cse em que os maustratos, ou sua
recupera#ão miraculosa, ou mesmo sua nature4a divina, parecem terlhe alterado
as fei#/es, tanto assim que seus pr&prios ami"os não o reconheceramE.

+s discípulos, desalentados, haviam se afastado da vida reli"iosa e retornado
s suas ocupa#/es. 6imão Pedro, Gome, Natanael de 8ana e os filhos de Qeedeu

voltaram  pesca CJoão R1,RE. + anti"o 4elo s& ressur"iu quando Jesus lhescomunicou o deseo de encontrlos na ;aliléia C0ateus R@,1HE. Porém, quando Je
sus apresentouse no meio deles, eles ficaram perturados e assustados, pensando
ver um espírito. K ele lhes disse SPor que estais perturados e por que sur"em tais
d-vidas em vossos cora#/es( Tede minhas mãos e meus pés sou eu 2palpai e
entendei
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que um espírito não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenhoS.
)i4endo isto, mostroulhe as mãos e os pés.  como, por causa da ale"ria, não
podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disselhes SGendes aqui al"uma
coisa que comer(S 2presentaramlhe um peda#o de pei$e assado e um favo de mel.
Gomouos, então, e comeu diante deles.K C!ucas RU,3@U3E. >inalmente, Jesus
convidou o KBncrédulo GomeK a tocarlhe as cha"as, a fim de convenc%lo de sua
e$ist%ncia física.

Jesus, entretanto, não podia mais pre"ar s multid/es, pois seriaimediatamente perse"uido por seus inimi"os. Não tinha outra escolha senão fu"ir
aos peri"os que corria. K>inalmente, ele se manifestou aos on4e, quando estavam 
mesa, e censuroulhes a incredulidade e a dure4a de cora#ão, por não darem
crédito aos que o tinham visto ressuscitado.  disselhes SBde por todo o mundo e
pre"ai o evan"elho a toda criatura. 'uem crer e for ati4ado ser salvoA mas quem
não crer ser condenado. stes são os sinais que acompanharão aos que tiverem
crido e$pulsarão os demXnios em meu nome, falarão em novas lín"uas, pe"arão
em serpentes, e, se eerem qualquer veneno mortífero, nada sofrerãoA imporão as
mãos sore os enfermos, e estes ficarão curadosS.K C0arcos 1,1U1@E.

K)epois levouos para ?et*nia e, er"uendo as mãos, aen#oouos. ,
enquanto os aen#oava, distanciouse deles e foi elevado aos céus. les se
prostraram diante dele e voltaram a Jerusalém com "rande ale"ria louvando a
)eusK C!ucas RU,IHIRE.

 mais fcil reconstruir a cena de despedida no pr&prio local onde ocorreu.
>ora dos limites da cidade de Jerusalém, o caminho para ?et*nia se"ue em dire#ão
ao sul, nos contrafortes do 0onte das +liveiras, até o Pico da 2scensão, num aclive
astante pronunciado. 'uem che"a até o pico da montanha, lo"o é perdido de vista
pelos que ficam um pouco mais aai$o.

Jesus teve dificuldade em convencer os discípulos de que era uma criatura
real. nfati4ou sua nature4a material dei$andose tocar e aceitando alimento.
)eclarou e$pressamente não ser apenas espírito. 6ua reapari#ão, ap&s a
crucifica#ão, não resultou de um
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erro de identidade, en"ano ou ilusão, e seu corpo não tinha sofrido uma
transforma#ão sorenaturalA enfim, não era nem um fantasma, nem um ser etéreo.
Oma testemunha ocular atesta que Jesus não desapareceu definitivamente.  esta
testemunha é confivel, pois tratase de Paulo, o -nico que, comprovadamente,
escreveu aquilo que lhe é atriuído no Novo Gestamento. 2inda que não tivesse
participado de nenhum ato li"ado  crucifica#ão, ele encontrouse com Jesus al"um
tempo ap&s a 2scensão, um encontro que iria transformar toda sua vida.

Paulo 'ncontra =esus e0 Da0ascoPaulo 'ncontra =esus e0 Da0asco

Paulo ou 6aulo Cvide p". 3UE foi um dos mais ardentes e fanticos opositoresda KNova 2lian#aK. Provavelmente ouvira rumores de que Jesus lo"rara soreviver 
e$ecu#ão e que continuava, de al"um lu"ar se"uro, a conspirar contra os udeus
ortodo$os. K6aulo, respirando ainda amea#as de morte contra os discípulos do
6enhor, diri"iuse ao sumosacerdote. >oi pedirlhe cartas para as sina"o"as de
)amasco, a fim de poder tra4er presos para Jerusalém, os que l encontrasse
pertencendo ao 8aminho, quer homens, quer mulheres.K C2tos 9,1RE.

2p&s intensa e e$tensa pesquisa, o psiquiatra :ilhelm !an"eichaum, em
sua renomada ora ;%nio, !oucura e ;l&ria, recriou com detalhes o carter de
Paulo19. le era um homem comum, fraco e pequeno, mas ao mesmo tempo duro,
comativo, impetuoso e apai$onado. + ardor que despendeu na perse"ui#ão aos
cristãos representava uma compensa#ão diante de sua limita#ão. 2 "rande atra#ão
que o paulinismo e$erceu derivou e deriva da idéia de reden#ão e lierta#ão de
crises interiores. Paulo era dono de uma ener"ia sem limites e de uma

personalidade competitiva. 6ofria de fortes ataques que atriuía a demXnios. 2smais recentes fontes apontam a homosse$ualidade como a e$plica#ão para aquilo
que ele chama de Kespinho na carneK, con
1%#1%#
siderado por ele como sua cru4 pessoal. ste prolema, de ordem particular, foi a
causa da "rande repu"n*ncia que sentia pela se$ualidade em "eral, inspirandolhe
a doutrina ascética do matrimXnio e a ima"em despre4ível, quase torpe, do se$o e
da mulher, que continuou a dominar o pensamento cristão.

6o a lu4 deste novo enfoque, podemos avaliar melhor a maravilhosa
e$peri%ncia de Paulo perto de )amasco Kstando ele em via"em e apro$imandose
de )amasco, suitamente uma lu4 vinda do céu o envolveu com sua claridade.
8aindo por terra, ouviu uma vo4 que lhe di4ia S6aulo, 6aulo, por que me
perse"ues(S  ele disse S'uem és, 6enhor(S  a resposta Su sou Jesus, e quem tu
perse"uesA é duro para ti recalcitrar contra o a"uilhãoS. ntão, tr%mulo e atXnito,

disse ele S6enhor, que queres que eu fa#a(S  respondeulhe o 6enhor S!evantate,
entra na cidade, e te dirão o que deves fa4erS K C2tos 9,3E.

)amasco situavase no centro da 6íria, onde os udeus, desde a revolta dos
0acaeus, eram odiados C1I a.8.E e onde a +rdem dos ss%nios tinha seu centro
espiritual. Geria a alvura das vestes de Jesus contriuído para ofuscar a 6aulo(
8he"o a admitir que 6aulo tivesse participado de uma inicia#ão ritual e que a
ce"ueira que por tr%s dias o acometeu resultasse da eida do soma in"erida Cver
2tos 9,@9E.

6ossianus <ierocles, um alto oficial romano, "overnador da Phonécia, do
!íano, ?itínia e "ito, considerado um dos mais cruéis perse"uidores das
comunidades cristãs primitivas, nos le"ou um traalho intitulado 2os 8ristãos, em



 

que se l% a se"uinte passa"em K2p&s fu"ir dos udeus, 8risto reuniu cerca de
novecentos ladr/esKRH Cver nossos comentrio s sore os "rupos qualificados como
Kladr/esK, p". 1U1E. M em possível que a comunidade ess%nia de )amasco tivesse
novecentos memros.

Paulo foi ati4ado e iniciado na doutrina por um discípulo de Jesus chamado
2nanias. )e acordo com al"uns documentos, 2nanias foi incumido, pelo pr&prio
8risto, de visitar 6auloA a princípio, temeroso do inimi"o, se ne"ou. Jesus, porém,
tranqili4ou 2nanias com as se"uintes palavras KTai, porque este é pa
1%$1%$

ra mim um instrumento de escol para levar meu nome diante das na#/es pa"as,dos reis e dos filhos de Bsrael. u mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer
em favor do meu nomeK C2tos 9,1I1E.

2 partir desse momento, Paulo é considerado o mais 4eloso propa"ador da
nova fé. le finalmente cedeu ao fascínio da personalidade de Jesus e reconheceu
imediatamente as implica#/es da missão que o Na4areno lhe confiara. 8om maior
4elo que durante as perse"ui#/es a Jesus e seus adeptos, 6aulo encarre"ouse de
difundir sua pr&pria interpreta#ão da nova doutrina. + encontro entre Paulo e Jesus,
na estrada de )amasco, teve lu"ar, mais ou menos, dois anos ap&s a crucifica#ão.

2 uns tre4entos quilXmetros ao norte de Jerusalém, Jesus estaria
relativamente a salvo, so a prote#ão dos ess%nios. )esde que uma comunidade
reli"iosa aceitasse a reli"ião romana, o "overno romano local tolerava suas prticas
reli"iosas. +s udeus estavam isentos até mesmo de tomar parte nos rituais c-lticos
romanos. 2 KNova 2lian#aK, a princípio, eneficiouse dessa isen#ão. 'uando,

porém, os romanos compreenderam que a doutrina de Jesus nada tinha a ver com o udaísmo ortodo$o e que os adeptos da nova fé estavam entre os a"itadores
políticos, os cristãos perderam o direito de toler*ncia e o conflito come#ou.
Bnicialmente, as comunidades cristãs eram perse"uidas somente em nível local, so
a ale"a#ão de perturarem a pa4. 2 perse"ui#ão aerta e "enerali4ada s& iria ter
início na se"unda metade do século 3. 8omo a crucifica#ão era ainda um fato
recente e como continuasse a hostilidade dos udeus, os primeiros cristãos foram
ori"ados a propa"ar a fé em distantes re"i/es do Bmpério Lomano.

m )amasco, Jesus pXde usufruir dos enefícios da prote#ão ess%nia. 2 cinco
quilXmetros dessa cidade, e$iste um lu"ar chamado 0aFuamiisa, Ko lu"ar em que
Jesus viveuK. + historiador persa 0ir =aYand citou vrias fontes que atestam que
Jesus viveu e ensinou nessa localidade ap&s a crucifica#ão.
+s adeptos da KNova )outrinaK aumentariam devido, sore
1%%1%%

tudo, ao empenho pessoal de Jesus. 8ontudo, os rumores de que Jesus estava em
)amasco che"ou ao conhecimento de Paulo e, provavelmente, até mais lon"e e por
isso foi se tornando peri"oso ao Na4areno permanecer por mais tempo na 6íria, que
fa4ia parte do Bmpério Lomano.
2..2..



 

Capítulo 3Capítulo 3
Ap,s a CrucificaçãoAp,s a Crucificação

=esus olta ao -riente=esus olta ao -riente
6e"undo fontes persas, quando Jesus vivia em )amasco, receeu uma carta

do rei de Nisiis, re"ião pr&$ima a dessa, hoe NusaFin, no lado turco da fronteira
com a 6íria ver ilustra#ãoE, pedindolhe que viesse curlo de uma doen#a. Jesus,
ao que consta, enviou, em seu lu"ar, com a promessa de que não tardaria, um
discípulo querido, Goms. Parece que, lo"o depois, Jesus, em companhia de sua

mãe, se"uiu para l. No JamitutGaYariD, o "rande erudito persa >aquir0uhammed relata que, quando Jesus che"ou com sua comitiva a Nisiis, o rei 
havia sido curado por Goms. Bman 2u Jafar 0uhammed, na sua famosa ora
intitulada GafsirBniJarir atGari, conta que tornouse peri"osa a estadia do
Na4areno em Nisiis pois, e$pondose pulicamente, corria peri"o de vida CTol. 3,
p". 197E.

m !eh, conheci um etn&lo"o de !u$emur"o que passara muitos anos entre
trios curdas, na 2nat&lia oriental. le contoume que circulam por aqueles lados
in-meras hist&rias que contam que Jesus, ap&s a ressurrei#ão, haitou na re"ião
que é hoe a Gurquia oriental. sse fato, no entanto, nunca despertou muito
interesse.

2o dei$ar Nisiis, Jesus partiu em dire#ão do noroeste. + ap&
2.12.1
crifo Atos de 'om(s afirma que Jesus compareceu inesperadamente aos esponsais

da filha do rei de 2ndrapa. 2ndrap&lis ficava na Pafla"Xnia, a BsDilip de nossos dias,no e$tremo norte da 2nat&lia, e, desde 7 a.8, pertenceu  província romana da
;alcia. + ap&stolo Goms e seu 0estre reencontraramse nessa ocasião. Goms foi

incumido por Jesus de ir para a índia. K0as ele não queria ir e ale"ou não poder
viaar por falta de condi#/es físicas, e mais ainda S8omo posso eu, um hereu,
viaar e pre"ar a verdade aos indianos(S )iante disso, o 0essias apareceulhe 

noite e disse SGoms, não tenha medo de ir  índia e de l pre"ar a palavra, porque
minha "ra#a estar conti"oS. Goms, porém, não se convenceu e retrucou S0anda
me para onde quiseres, menos para l, porque não irei para a índiaS.K C2. G. B, p".

1'1E1. 



 

Fuínas do 5al(!io real de 8isibis, ho=e 8usababin. A 0ronteira entre a 'urquia e a Síria
 5assa eatamente neste lugar hist&ri!o 9ver ma5a;.

2.22.2
6e"undo os  Atos de 'om(s, Jesus vendeu o relutante discípulo como escravo

ao mercador indiano 2an, que havia sido encarre"ado, por seu rei, ;ondapharos,
de lhe encontrar um carpinteiro. Telhas moedas confirmam que ;ondapharos, no
século 1 da era cristã, reinou sore a índia e sore a Partia. Jesus assinou um
contrato com 2an, receendo em troca mais de um quilo de prata pura,
asse"urandose de que, "ra#as a este suterf-"io, Goms che"aria  índia.

+s  Atos de 'om(s, assim como o evan"elho ap&crifo de Goms, amos de
ori"em síria, datam do tempo em que o pr&prio Goms traalhou em dessa, em
oras missionrias. + falecimento do ap&stolo ocorreu nas pro$imidades de 0adras,
no sul da índia e, no século U d.8, seus restos mortais foram enviados a dessa.

$iste uma íntima rela#ão entre os  Atos de 'om(s e o Evangelho de 'om(s.
2mos são escritos "n&sticos de cunho esotérico, adotados em princípios do século
3 pelos maniqueus C0ani nasceu em R17E. Om evan"elho de Goms foi citado, pela
primeira ve4, por <ip&lito 9Fe0. T 7,RHE, em seu relat&rio sore os KNaassenosK, de
apro$. R3H d.8.

+ nome do ap&stolo, ídimo Judas 'om(s, si"nifica KJudas, o ;%meoK. )e
fato, toma si"nifica K"%meoK em aramaico, e isto su"ere um íntimo relacionamento
com Jesus. m te$tos coptos, a palavra K"%meoK é "eralmente sustituída pela
e$pressão Kami"o e companheiroK. +s  Atos de 'om(s são um testemunho de seus

estreitos la#os com Jesus. 8omo confidente do 0estre, "o4ou do privilé"io deconhecer seus mais recXnditos se"redos. No capítulo 39 dos Atos de 'om(s, ele se
apresenta como Kirmão "%meo de 8risto, ap&stolo das 2lturas, partícipe da palavra
oculta de 8risto, receptculo de seus secretos pronunciamentosK R. Noutro trecho
KT&s, que partilhastes da palavra secreta do )ispensador da Tida, e receptculo dos
mistérios ocultos do >ilho de )eusK. Goms é, pois, o "uardião CW Na4areno, ver
p"ina 1H7E das palavras esotéricas mais secretas de Jesus, reveladas somente a
ele. No evan"elho de Goms, uma das descoertas de Na" <am
2.&2.&
madi, lemos o se"uinte KJesus disse a seus discípulos Scomparemme com al"uém
e di"amme com quem me pare#oS. 6imão Pedro adiantouse SPareceis um ano

 ustoS. 2 se"uir, 0ateus disse SPareceis um fil&sofo muito sioS. )epois Goms
S0estre, minha oca é incapa4 de di4er com quem pareceisS. Jesus, então, diri"iuse
a ele, com estas palavras SNão sou teu mestre, porque eeste e te emria"aste

com "ua viva que eu lhe deiS. , tomandoo pelo ra#o, afastouse com ele, e lhedisse tr%s coisas. 'uando Goms retornou para unto dos outros discípulos, eles lhe
per"untaram S+ que Jesus te disse(S  Goms lhes respondeu S6e eu disser a voc%s
apenas uma das coisas que ele me falou, voc%s me apedrearão e estas pedras se
transformarão em fo"o e vos queimarãoS K CBB, R, !o"íon 13E3. Goms,
evidentemente, atin"iu um profundo estado de consci%ncia e parecia ser al"uém
muito semelhante a Jesus.

2 conversão dos ap&stolos ocupa lu"ar de destaque nos 2tos de Goms. 2
todo instante deparamos com descri#/es de ritos de inicia#ão. 2 conversão
culminava com a cerimXnia da un#ão e com o sacramento da ucaristia, celerada,
naquele tempo, com pão e "ua. Na se"unda parte dos 2 tos de Goms, 0iadai, um



 

rei indiano, oserva que o &leo, untamente com o pão e a "ua, fa4ia parte da
ma"ia dos ap&stolos. + iniciado, chamado de servo ou serva de )eus, "o4ava dos
poderes divinos e era considerado um memro do reanho.

Lecapitulemos a hist&ria de Goms Jesus KvendeuK Goms, como KescravoK a
2an C2a W paiE. + iniciado passou da cate"oria de irmão comum da +rdem
ss%nia a Na4areno, que era um "rau mais elevado, no momento em que
derramaram &leo consa"rado sore sua cae#a, e un"iram com lsamo seu corpo
nu.

ra muito fcil confundir os Na4arenos, pois todos usavam vestes rancas e

ara e caelo no mesmo estilo. )aí, é possível que a desi"na#ão "%meo aplicada aGoms advenha dessa similitude entre ele e Jesus. Nos 2tos de Goms, as hist&rias
de identidades equivocadas devem ser encaradas como uma co
2.2.
média de erros, emora Goms fosse uns de4 anos mais ovem que Jesus.

Na noite de n-pcias acima referida, o rei de 2ndrapa encaminhou o ap&stolo
Goms aos aposentos dos recémcasados, a fim de convert%los. )epois que Goms
re4ou com o casal, todos se retiraram. KPorém, ap&s terem todos saído e as portas
terem sido fechadas, o esposo er"ueu as cortinas da c*mara nupcial, para unirse 
sua esposa.  viu o 6enhor Jesus conversando com a esposa, ele era muito parecido
com Judas Goms que acaara de sair depois de t%los aen#oado. + noivo
per"untou a Jesus SNão acaastes de sair( 8omo pudestes voltar(S 0as o 6enhor
respondeu SNão sou Judas Goms, sou seu irmãoS. , sentandose sore a cama,
ordenoulhes que se acomodassem nas cadeiras, e come#ou a di4erlhes S!emrai

vos, meus filhos, das palavras e recomenda#/es de meu irmão...S.K C2.G. @,11E. staanedota é precedida de uma passa"em que conta o encontro de Goms com a
heréia que tocava flauta, na festa do casamento.

)esde o primeiro e$ílio em 7RR a.8. Cver p". E, havia comunidades
israelitas esparsas em todo o +riente Pr&$imo. Por isso podemos presumir que em
suas fu"as para o +riente Jesus tinha sempre condi#/es de encontrar ref-"io nestes
n-cleos de israelitas ou entre seus simpati4antes. 6e"undo o livro de ster, era na
Partia, hoe Braque e Brã, que se encontravam as maiores concentra#/es de
israelitas. >oram as li"as israelitas que, mais tarde, ofereceram uma forte
resist%ncia s tropas de Graano C11I d.8E. Numerosos marcos de lu"ares, ao lon"o
da Lota da 6eda, indicam a passa"em de 0aria e José. Por e$emplo, perto de Mfeso,
na costa ocidental da atual Gurquia, e$iste uma K8asa de 0ariaK onde a família de
Jesus provavelmente residiu temporariamente antes de se"uir via"em. Trias fontes
informam que Jesus partiu, posteriormente, para o ocidente, para instruir

con"re"a#/es afiliadas que provavelmente teriam e$istido na >ran#a e até mesmo
na Bn"laterra.

0uitos documentos re"istram a estadia de Jesus na Pérsia. 2qui é preciso
lemrar que seu nome, títulos e ocupa#ão variam de
2.52.5



 

Fuínas do 5al(!io real de Andra5a 9ho=e s"ili5 na 'urquia W ver ma5a;.

lu"ar para lu"ar, de lín"ua para lín"ua, de acordo com as condi#/es e tradi#/es do
lu"ar. 2s denomina#/es das localidades onde Jesus residiu foram preservadas
através dos tempos. )e acordo com os documentos, passaramse de4esseis anos
entre a crucifica#ão e a che"ada de Jesus e sua comitiva a 8a$emira. Por essa
época, Jesus era conhecido por K\u4 2safK, nome que se"undo o /arhang>Asa0ia

Cvol. BE deriva da cura de al"uns leprosos que Jesus C<a4rat BsaE reali4ou e que,ap&s a cura, passaram a ser chamados com o nome de K2safK, que si"nifica
KpurificadosK. K\u4K quer di4er líder, portanto \u4 2saf si"nifica Klíder dos curadosK.
)e forma sim&lica, o nome provavelmente aludiria  sua missão de purificar o
mundo dos Kespíritos imundosK, condu4indoo  verdadeira fé. 8om esse nome,
Jesus tinha mais facilidade de
2.32.3
locomoverse com se"uran#a e fu"ir de seus perse"uidoresA além disso é de
presumirse que os sacerdotes persas não tivessem se esquecido de sua presen#a
anterior no lu"ar 9er5(g. 14;. )e acordo com a tradi#ão, \u4 2saf entrou na Pérsia
vindo do ocidente, e o teor de seus serm/es em pouco diferia dos serm/es de Jesus
8risto. )i4em que Jesus residiu em 0asha", onde visitou a tuma de 6em, filho de
Noé 9Jami>u0>'aXari", Tol. BBE, e se"undo muitos outros documentos \u4 2saf
pre"ou por toda a Pérsia CBrãE convertendo um "rande n-mero de pessoas. Trias

oras, entre elas a  AhXali Ahaliau>i>-aras, de 2"ha 0ustafai, confirmam que \u42saf e Jesus são a mesma pessoa.
+ poeta da corte do imperador 2Dar da índia chamou Jesus de Ai Qi 8am>ito

Uus o Qristo, tradu4indo KT&s, cuo nome é \u4 ou 8ristoK. nquanto o nome "re"o
Chrestos sofreu altera#/es em vrias lín"uas ocidentais, o nome \u4 2saf permane
ceu intocado através dos séculos. Nomes de localidades li"adas  presen#a e
influ%ncia de Jesus podem ser encontrados no Paquistão e no 2fe"anistão. No
2fe"anistão oriental, nas pro$imidades de ;ha4ni e Jalalaad, duas planícies levam
o nome do profeta \u4 2saf. 6e"undo a tradi#ão, Jesus esteve l.

+s  Atos de 'om(s narram a estadia de Jesus e Goms em Ga$ila Cque hoe
pertence ao PaquistãoE, na corte do rei ;undafor, durant e o vi"ésimo se$to ano de



 

seu reinado CU7 d.+E. Goms, incumido pelo rei de construir um maestoso palcio,
não cumpriu sua tarefa, distriuindo entre os pores todo o dinheiro que lhe fora
confiado.

Goms a"radeceu a Jesus por essa oportunidade de fa4er o em K2"rade#o
vos, & 6enhor, por ter podido morrer por um instante, para viver em v&s
eternamenteA e por me haverdes vendido, para que, através de mim, pudesses
liertar a muitosK.  ele não se cansava de ensinar e de levar a pa4 aos aflitos,
di4endo KBsto é o que o 6enhor vos d, asse"urando a todos o alimento. le é
sustentculo dos &rfãos, o protetor das vi-vas e o dispensador de pa4 e consolo

aos aflitosK C2.G. 19E

U

.+ rei acaou se convertendo e receeu, finalmente, Kum pa
2.#2.#



 

lcio no céuK ;undafor e ;ad, seu irmão, iniciados por Goms, foram KmarcadosK
pelo atismo na "ua, pela crisma com &leo e pela eucaristia, passando a fa4er
parte do reanho do 6enhor. KPois ouvimos di4er que o )eus que venerais
reconhece suas ovelhas pela marca.K 2p&s o rito de inicia#ão, Jesus apareceu e dis
se K2 pa4 estea convosco, irmãosKI

+ te$to prosse"ue K depois que ele CGomsE os aen#oou, tomou do pão, do
&leo, de ve"etais e de sal, aen#oouos e lhes ofereceu. le no entanto continuou

 euando, pois o )ia do 6enhor se apro$imava com a auroraK.
2parentemente, Jesus não vivia na corte do rei, emora fosse para l com

certa freq%ncia. m todo caso, na noite se"uinte, ele veio ao encontro de Goms
que o esperava e lhe disse KGoms, levantate cedo, aen#oa a todos e, ap&s as
prticas e ora#/es, se"ue duas milhas ao lon"o da senda oriental e l te mostrarei
minha "l&ria. Pois muitos uscarão ref-"io em mim por causa da missão que tu
ests receendo de e$por a nature4a e o poder do inimi"oK . No lu"ar descrito por
Jesus, o ap&stolo deparou com um rapa4 que parecia estar morto e ele o despertou
na presen#a de um "rande n-mero de espectadores. + elo ovem disse a Goms
que tinha visto Jesus Ku vi esse homem a seu lado, e ele disse S>arei muitos
mila"res e muitas oras através de ti...S K7.

2 pr&$ima pista nessa estrada em dire#ão do oriente est a setenta
quilXmetros a leste de Ga$ila, em uma pequena cidade chamada 0ari, na fronteira
de 8a$emira, onde um t-mulo cuidado e venerado desde tempos imemoriais é

conhecido como 0ai 0ari da 2sthan K!u"ar do repouso final de mãe 0ariaK.'uando Jesus che"ou a esta re"ião, 0aria teria uns 7H anos, e estaria
e$austa, devido  lon"a via"em.  uma ve4 que em nenhum outro lu"ar do mundo
e$istem vestí"ios do t-mulo de 0aria Cque a tradi#ão cristã insiste em di4er que foi
levada aos céus pelo mila"re da 2ssun#ãoE, é possível que sea realmente este o
local, ainda mais se levarmos em conta que 8a$emira é sinXnimo de paraíso, de céu
na terra. 0esmo que Jesus não sentisse por sua mãe terrena uma afinidade muito
"rande, amais a dei$a
2.%2.%

 A se5ultura de aria, m:e de Jesus, em ariG-aquist:o.



 

ria para trs, sem prote#ão,  merc% de seus inimi"os. Oma das características
marcantes da sepultura é sua orienta#ão. 2s sepulturas isl*micas apontam do norte
para o sulA a sepultura de 0aria, se"undo costume udeu, aponta do oriente para o
ocidente. st locali4ada na montanha do Ponto Pindi, nas pro$imidades de uma
pequena cidade, hoe considerada rea militar, devido  sua pro$imidade com a
fronteira de 8a$emira. No tempo de 0aria, esta re"ião estava so domínio indiano,
que, como saemos, não tinham necessidade de t-mulos, pois cremavam seus mor
tos. )esta forma, a sepultura em questão não era nem isl*mica, nem indiana, e
continua a ser venerada como o Klu"ar do repouso final de 0aria, mãe de JesusK por

memros da fé isl*mica, pois Jesus CBssaE é tamém venerado pelos islamitas comoum de seus "randes profetas.
21.21.

'uando o norte da índia, no século 7 d.8, foi dominado pelos islamitas, os
fanticos conquistadores destruíram todos os monumentos dos infiéis, mas o
t-mulo de 0aria, devido  sua posi#ão lesteoeste, foi reconhecido como uma
relíquia israelita ou cristã, sendo poupado e tratado com respeito.

m 1@9@, o e$ército colonial in"l%s er"ueu uma torre de defesa em ao lado
do monumento  0aria, o que não impediu os pere"rinos de visitarem aquele lu"ar
sa"rado. m 1917, por ordem de um certo capitão Lichardson, a constru#ão que
circundava o t-mulo foi parcialmente demolida, a fim de manter os fiéis afastados
da 4ona militar. Porém os protestos da popula#ão foram tão "randes que os oficiais
locais se viram ori"ados a intervir no sentido de preservar o monumento. stes
acontecimentos estão re"istrados nos arquivos da administra#ão local, com data de

3H de ulho de 1917. m 19IH, a ora foi restaurada. 2p&s o reconhecimento oficialda fronteira do Paquistão, a torre de defesa foi removida. m seu lu"ar uma rede de
antenas de uma esta#ão de televisão mar"eia a sepultura de 0aria.

<oe uma estrada de 17H quilXmetros li"a 0ari a 6rina"ar, capital da
8a$emira, cortando montanhas coertas de ve"eta#ão. 2 uns quarenta quilXmetros
ao sul de 6rina"ar, entre as aldeias de Nau"am e Nilma", encontramos a \us0ar",
isto é, a planície de Jesus, onde, desde 7RR a.8, os ?aniBsrael 5 os filhos de Bsrael
5 vivem como pastoresA entre eles e$iste uma tradi#ão que di4 que Jesus esteve
pre"ando ali.

+s Atos de 'om(s contam a vida do ap&stolo Goms na corte do La 0isdai,
no sul da índia, onde, como missionrio, reuniu muitos fiéis ao redor de si e
converteu um "rande n-mero de pessoas. 0ais tarde caiu em des"ra#a e foi
martiri4ado. 'uando 0arco Polo voltou  uropa, ap&s ter vivido RI anos no $tre
mo +riente, relatou que na costa oriental do sul da índia e$istiam muitos cristãos

que veneravam a sepultura do ap&stolo Goms. 8omo  dissemos, emora os
restos mortais de Goms fossem levados a dessa, em princípio do século U, o
t-mulo de Goms continua a ser venerado em 0ilapore, perto de 0adras.
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6e"undo 0arco Polo, os cristãos de Goms usavam uma terra tin"ida com o
san"ue do mrtir para curar os doentes. 8itou a presen#a de cristãos tamém na
costa ocidental do sul da índia, hoe a 8osta 0alaar de =erala. 6e"undo ele, o
cristianismo e$istia naquela re"ião h muito tempo.

$istem documentos anteriores que atestam a presen#a do cristianismo na
índia@. Gertuliano citoua como um dos países Kso a é"ideK do cristianismo. fraim
Capro$. 3H373 d.8.E escreveu sore as miss/es de Goms na índia, e 2n&rio



 

Capro$. 3HI d.8.E tamém citou a índia entre os países so influ%ncia cristã. Om
indivíduo com o título de KJoão, ?ispo de toda a Pérsia e da ;rande índiaK tomou
parte no nefasto 8oncilio de Nicéia.

m 19HH, um ornal in"l%s pulicou um pequeno arti"o que chamou a aten#ão
de todas as pessoas li"adas ao campo da teolo"ia. )i4ia que em >atehpur 6iDri,
uma cidade indiana em ruínas Ca 17I quilXmetros de Nova )élhi e apro$. RI
quilXmetros de 2"raE, foram encontradas palavras de Jesus, completamente des
conhecidas no +cidente, "ravadas numa velha muralha. sta cidade conheceu um
reve período de pro"resso "ra#as ao imperador mon"ol 2Dar, o ;rande C1IUR

1HIE.m maio de 1H1, o imperador entrou triunfalmente em >atehpur 6iDri e
ordenou que se inscrevessem as referidas palavras no portão sul C?uland )arYa4aE
da mesquita. m 1@IR, numa tentativa de unificar sincrética e harmonicamente
CdiniilahiE as vrias reli"i/es da índia, 2Dar havia decretado, como reli"ião, um
monoteísmo racional. le mesmo procurou se adaptar aos princípios do hinduísmo,
do parsismo e do ainismo e aprendera al"o do evan"elho por intermédio de

 esuítas que viviam em sua corte. 'ueria unir a índia, então reli"iosamente
fracionada, em uma s& reli"ião que contivesse a quintess%ncia de todos os credos.
2Dar deve ter escolhido este dito de Jesus por ul"lo uma síntese perfeita de
suas idéiasA diversamente seria difícil entender por que teria ocupado um lu"ar de
tanto destaque.

2o dei$armos a mesquita pelo portão principal, so os di4eres
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O Agra5hon, entalhado na 5arede do 5al(!io de A"bar, em /ateh5ur, Si"ri.

alusivos  data e dia da ocasião que comemora, lemos no lado esquerdo da enorme
arcada a se"uinte inscri#ão

 Jesus 9que a 5aH este=a !om ele; disse <O mundo B uma 5onte. 8:o 5are sobre ela.
 Atravesse>a<.

Oma se"unda inscri#ão, acima do arco da ala norte C!iYanE da mesquita,
apresenta a mesma m$ima de uma forma um pouco diferente Jesus Cque a pa4
estea com eleE disse K+ mundo é a sede do or"ulho. scute meu conselho e não
construa sua casa sore eleK.

+s missionrios portu"ueses não poderiam, em asoluto, ter transmitido este
agra5ha Cpalavra "re"a que si"nifica Kdi4eres atriuídos a Jesus e não contidos na
?íliaKE a 2Dar, pois ele não é encontrado em nenhuma fonte cristã. 2 e$austiva
Vida
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de Jesus, escrita pelo esuíta JerXnimo javier, a pedido de 2Dar, não re"istrou
nenhuma dessas cita#/es. )evemos presumir portanto que o a"rapha deriva dos
primeiros cristãos de Goms. 2 maneira sempre i"ual pela qual as m$imas são
introdu4idas encontrase documentada em posteriores documentos isl*micos sore
Jesus, e muitos orientalistas são de opinião que essa m$ima che"ou  índia via
Bslã. )e qualquer forma e$iste uma visível concord*ncia em forma e conte-do entre
estas palavras "ravadas na pedra e as palavras de Jesus que o evan"elho ap&crifo
de Goms nos le"ou.

8om a sensacional descoerta de Na" <ammadi, em 19UI, o evan"elho

ap&crifo de Goms pXde ser conhecido inte"ralmente. Não se caracteri4a, como ossin&ticos, pela coer%ncia narrativaA tratase de uma colet*nea de 11U frases de
Jesus, colhidas ao acaso, sem preocupa#ão de uma seq%ncia l&"ica. 2 maioria das
frases é introdu4ida pela mesma f&rmula KJesus disseK

2ssim fala Goms, na introdu#ão de sua ora Kstas são as palavras secretas
proferidas pelo Jesus vivo e anotadas por )ídimo Judas Goms.  ele disse S'uem
compreender estas palavras viver eternamenteS K9.

0esmo que não fosse possível provar que o ap&stolo Goms viveu
efetivamente na índia, h muitos sinais de atividades missionrias em todo esse
país, muito antes que os maometanos se apossassem da re"ião. + evan"elho
aramaico de 0ateus, que deve ter sur"ido pelo ano 1@H d.8, relata a via"em
missionria de um certo Pantaenus de 2le$andria s índias.

2 8rXnica de 6éert CB @,RIE conta que o ispo )avi de ?asra Cum
contempor*neo do Papa 0etropolita falecido em 31 d.8.E esteve na índia e pre"ou

com muito sucesso.6e"undo os te$tos de Philostor"ius, de antes de U33 d.8, pelo ano de 33I o
imperador 8onstantino enviou o ispo Geod&filo  índia, para reformular o seu
sistema eclesistico.

m uma narra#ão do fim do século U, 6imão da 0esopot*mia fa4 men#ão ao
martírio de KrarosK indianos, em nome de 8risto.
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2 8rXnica de 6éert BB9 informa que pelo ano U9H d.8. o ispo persa 0aSan
enviou suas oras  índia.

Nos relatos de 8osmas Bndicopleusta, podemos encontrar claras refer%ncias
"eo"rficas sore uma via"em que ele fe4  índia por volta de IRI d.8. le
encontrou cristãos na ilha do 6ri !anDa, na 8osta ocidental da índia, Kem 0ale CW
0alaarE onde se cultiva a pimentaK, e em um lu"ar chamado =alliana CW =alFan,
perto de ?omaimEK. 8onta que em =alliana, encontravase a sede de um ispo que

vivera anteriormente na Pérsia1H.
sta reve enumera#ão deve astar para derruar a teoria, "eralmente

sustentada por indolo"istas, de que Jesus era desconhecido na índia antes de l ser
introdu4ido através do Bslã. No entanto, não podemos nos esquecer de que o
2lcorão tem muito a di4er sore a vida de Jesus na índia. 6e"undo ele, Jesus não
morreu na cru4, soreviveu  crucifica#ão e retirouse para o KTale da >elicidadeK.

- !erdadeiro! =esus do Islã- !erdadeiro! =esus do Islã
Bssa BsaE, nome pelo qual Jesus é conhecido no Bslã, deriva da palavra síria

\eshu, alterada para cominar com 0usa, que si"nifica 0oisés. 2 forma e$tensa e
completa com que o 2lcorão trata sore o profeta Bssa visava, muito



 

provavelmente, a corri"ir a Kima"em distorcida que dele transparece nos escritos de
seus discípulosK. Jesus é considerado o -ltimo "rande profeta de Bsrael e precursor
de 0aomé e di4em que pressa"iou a vinda do Kmaior de todos os profetasK KGenho
ainda muito que vos di4er, mas não podeis a"ora suportar. 'uando vier o spírito
da Terdade, ele vos condu4ir  plena verdade, pois não falar de si mesmo, mas
dir tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas futuras. le me "lorificar,
porque receer do que é meu, e vos anunciarK CJoão 1,1R1UE.

0aomé consideravase o prometido Kspírito da TerdadeK,
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destinado a interpretar os ensinamentos de Jesus de acordo com sua lu4 e a redimira honra daquele que a B"rea di4 ter morrido na cru4. 2p&s ter escapado  i"nomínia
da crucifica#ão, Jesus foi receido de ra#os aertos no seio da i"rea isl*mica,
como o "rande precursor de 0aomé. !emos no 2lcorão K+ 0essias, o filho de
0aria, foi um mensa"eiro e, certamente, foi precedido por outros mensa"eirosK
C2lcorão T 79E.

No 2lcorão, encontramos ainda a se"uinte passa"em sore a missão de Jesus
K2 0oisés, n&s C2lE entre"amos as scrituras e, depois dele, enviamos outros
ap&stolos. )emos a Jesus, filho de 0aria, sinais verdadeiros e o fortificamos com o
spírito 6antoK C2lcorão 11,@1E.

<, porém, uma certa reserva em toda essa e$alta#ão, porque o Bslã reeita a
idéia de que Jesus sea a humana encarna#ão da divindade KPovo do !ivro, não
violem os limites de nossa fé. >alem somente a verdade sore 2l. + 0essias Jesus,
filho de 0aria, nada mais foi senão um ap&stolo de 2l e seu portavo4, a quem

0aria deu a lu4 ele foi um seu espírito. Portanto, acreditem em 2l e em seusap&stolos e não di"am SGr%sS. 6er melhor asterse. 2l é apenas um )eus. 2l
proíe que ele deva ter um filho le é tudo que e$iste nos céus e na terra. 2l é o
Protetor todopoderoso. + 0essias não se enver"onha de ser um servo de 2l,
assim como não se enver"onham os anos que estão a seu ladoK CBT,19E.
ncontramos, noutra passa"em K...além de 2l eles imitam os infiéis de
anti"amente... 2doram seus rainos, seus mon"es, e o 0essias, o filho de 0aria,
como deuses, apesar de lhes ter sido ordenado de servir a um s& )eus. Não h
outro )eus além dele. $altado sea sore todos os que são deificados além )eleK
CBj,3H31E.

+ 2lcorão di4 claramente que Jesus não morreu na cru4 e que os udeus foram
en"anados K porque eles não acreditaram e caluniaram 0aria com crueldadeA e
porque disseram S0atamos o 0essias, o filho de 0aria, o mensa"eiro de )eusS, se
em que eles nem o mataram de verdade, nem o crucificaram, mas apenas fi4eram

parecer como tal... portanto n&s os amaldi#oamos
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e, acreditem, aqueles que não pensam como n&s a este respeito estão mer"ulhados
em d-vidasA não t%m provas, apenas suspeitamA porque, na realidade, eles não o
mataram. )eus o elevou a si e )eus é sio e poderosoK. 2 palavra rae para
crucifica#ão si"nifica morte na cru4. 2ssim, o fato de Jesus ter sido meramente
pre"ado na cru4 sem morrer não é considerado uma crucifica#ão no sentido rae.

)e fato, durante a época em que o 2lcorão foi escrito, os pr&prios udeus
pareciam inse"uros quanto  morte de Jesus na cru4. + 2lcorão tamém nos di4
para onde teria ele ido a se"uir KN&s CW )eusE fi4emos do filho de 0aria e de sua
mãe um símolo para a humanidade, e lhes demos ari"o unto  tranqila encosta



 

de uma colina, de onde orrava uma fonteK CjjBBB,IRE. 2 semelhan#a entre esta
passa"em e 8a$emira é impressionante. Numa outra versão, o lu"ar unto  colina
é chamado de Kum verde valeK.

<a4rat 0ir4a ;hulam 2hmad, nascido na índia em 1@3I, fundador da seita
mu#ulmana 2hmaddiFFa, acredita que o 2lcorão est certo quando afirma que Jesus
foi salvo da morte na cru4, uma morte maldita, indi"na dele. + evan"elho tamém
confirma a soreviv%ncia de Jesus, no trecho em que o pr&prio Jesus estaelece
uma compara#ão entre ele e Jonas, que não pereceu no ventre da aleia que o
en"oliu. 6e Jesus tivesse realmente morrido, que sentido teria tal analo"ia( KPois

como Jonas esteve no ventre do pei$e tr%s dias e tr%s noites, assim ficar o filho dohomem, tr%s dias e tr%s noites no seio da terra.K C0ateus 1R,UHE.
6e"undo os adeptos da seita 2hmaddiFFa, popular ainda hoe, a soreviv%ncia

de Jesus  crucifica#ão reali4a as profecias do 2nti"o Gestamento. !emos no livro do
profeta Bsaías K'uando quiserdes oferecer sua alma pela remissão dos pecados, ele
ver sua semente, prolon"ar os seus dias e por meio dele o desí"nio do 6enhor h
de triunfarK CBsaías I3,1HE. Bsaías não di4 que o prometido servo do 6enhor deva
morrer. 2s profecias do 6almo 3U tamém não indicam que o 0essias morreria
K0uitas são as afli
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#/es do usto, mas de todas o 6enhor o livrarK C6almo 3U,19E. )iante disto
podemos concluir que não fa4ia parte dos desí"nios de )eus a morte i"nominiosa de
Jesus. Na tradi#ão rae, um homem s& pode ser amaldi#oado se se voltar contra
)eus, se se tornar Kne"roK, se não o amar, se ficar sempre  espera da miseric&rdia

divina e se perder a percep#ão de )eusA se, como 6atans, estiver mer"ulhado noveneno da decep#ão, e se não estiver mais sendo alcan#ado por um s& raio de lu4
do amorA se reeitar qualquer tipo de relacionamento com )eus e, cheio de
ressentimento, &dio e sentimentos de vin"an#a para com )eus, tornarse seu
inimi"o e dele se afastar, revoltado. 0ir4a ;hulam é de opinião que os cristãos
nunca atinaram com o verdadeiro alcance da e$pressão Kamaldi#oado na cru4K, caso
contrrio amais teriam dado tanto destaque a essas palavras em seu ensinamento
sore Jesus, o todo virtuoso.

=esus e0 Ca;e0ira=esus e0 Ca;e0ira
6e, de fato, Jesus viveu em 8a$emira por muito tempo, deveríamos encontrar

al"uns indícios na anti"a literatura indiana. Oma ve4 que se presume que o 0essias
tenha morrido com pelo menos @H anos de idade, deveriam e$istir vestí"ios de seus
-ltimos trinta ou quarenta anos de vida. ntretanto, os autores indianos da

2nti"idade se opunham a qualquer influ%ncia estran"eira sore sua cultura. Nem
mesmo a conquista da índia por 2le$andre, o ;rande, é mencionada em qualquer
te$to. +s hindulo"istas são un*nimes em concordar que, antes da invasão
mu#ulmana, não e$istia na índia uma historio"rafia sistemtica.

2s mais anti"as narrativas hindus são os Puranas CW velhoE que foram sendo
continuamente suplementadas por outros te$tos reli"iosos, datados do século I a.8,
ou mesmo anteriores, che"ando até ao século 17O. 2 cole#ão completa soma
de4oito volumesA o nono, chamado ?havishFat 0ahaPurana, contém uma hist&ria
do século I que conta como Jesus che"ou  índia. 2 des
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cri#ão é tão rica em detalhes que não se pode duvidar da identidade da pessoa em
questão. Narra que os israelitas se estaeleceram na índia, e, nos versos 173R,
fala de Jesus

K6halivahan, neto de ?iDrama Jit, assumiu o poder. Tenceu as hordas
chinesas, partas, citas e actrianas que amea#avam seu reino. Gra#ou uma linha
divis&ria contra arianos e mleacha C W nãohindusE e ordenou a estes que se
retirassem para o outro lado da índia. Om dia, 6halivahan, chefe dos 6aDFas, foi até
o <imalaia. !, na terra do <un CW !adaDh, então parte do Bmpério =ushanE, o
poderoso rei deparou com um homem sentado em uma montanha, um homem que

parecia tra4er uma promessa de esperan#a. + rei per"untou ao santo quem ele era. ele lhe respondeu S6ou chamado filho de )eus, nascido de uma vir"em, pastor
dos descrentes, incansvel na usca da verdadeS. ntão o rei lhe per"untou S'ual
sua reli"ião(S  ele lhe respondeu S+ "rande rei, venho de um país estran"eiro,
onde se alastra a mentira e onde o mal não conhece fronteiras. Nessa terra de
incrédulos, fui considerado o 0essias. 0as o demXnio Bhamasi dos infiéis CdasFuE se
manifestou so uma forma terrível. 2 ele fui entre"ue pelos infiéis e terminei no
domínio de Bhamasi. + rei, prestai aten#ão  reli"ião que quis transmitir aos
incrédulos ap&s a purifica#ão do corpo e da alma, e ap&s uscar ref-"io nas
ora#/es de Nai"ama, o homem deve diri"ir suas preces ao terno. 2través da

 usti#a, da verdade, da medita#ão e da união espiritual, o homem encontrar o
caminho que o levar a Bsa, no centro da lu4. )eus, tão firme quanto o sol,
finalmente reunir em 6i os espíritos de todos os seres des"arrados. 2ssim, & rei,
Bhamasi ser destruídoA e a emaventurada lemran#a de Bsa, o dispensador da

felicidade, permanecer indelével em todos os cora#/es. u fui chamado Bsa0asihS.+ rei, depois de ouvir estas palavras, enviou o mestre dos incrédulos a essa terra
impiedosaK.

Nessa hist&ria, da qual tradu4imos literalmente esse trecho, é muito
importante saer que o Kmestre dos incrédulosK se autodeterminava Bsa0asih, que
si"nifica KJesus, o 0essiasK. K+
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demXnio BhamasiK parece ser a representa#ão de tudo aquilo que era mal e
perverso, se em que não encontramos essa palavra em nenhum te$to. 2 palavra
8aigama se refere, evidentemente, a uma escrituraCsE sa"radaCsE, mas tamém
não conse"uimos locali4la. 6e"undo o professor <assnain, 6halivahan reinou
durante a era =ushan, de 39 a IH d.8.

Oma outra prova da presen#a de Jesus no <imalaia é o sepulcro mencionado
pelo professor Nicholas Loerich, em sua ora + Cora:o da Ysia, pulicada em

193H. ste sepulcro est ao norte de !adaDh, na vi4inha província tietana de
6inDian" Cjinian, na 8hina atualE, a uns on4e quilXmetros da cidade de =ash"ar, e
acreditase pertencer a uma certa 0aria que fa4ia parte da co
mitiva de Jesus. + evan"elho ap&crifo de >ilipe nos fala de tr%s mulheres que não
aandonaram Jesus ap&s a crucifica#ão. 2s tr%s se chamavam 0aria sua mãe, a
irmã de sua mãe Ca esposa de 8leo
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fas(E e 0aria 0adalena, Kconhecida como sua companheiraK. 2ssim, a sepultura de
0aria, perto de =ash"ar, pode muito em estar relacionada com Jesus.

M muito improvvel que Jesus tenha se radicado em al"um determinado lu"ar
da índia.  mais correto pensar que ele, como um pastor, tenha andado de um lu"ar



 

para outro sem teto e sem descanso, enquanto a sa-de lhe permitiu. < numerosas
indica#/es de que ele retornou vrias ve4es a 8a$emira.

m uma montanha a uns H quilXmetros a sudeste de 6rina"ar, e somente a
1R de ?iihara Conde est a Kpedra de 0oisésKE, e$iste uma caverna com cerca de
1R metros de comprimento. Na entrada da caverna e$iste uma constru#ão suntuosa
denominada Aish>muquam. ^ um lu"ar sa"rado, onde são conservadas as relíquias
de Qainuddin :ali, um santo islamita que viveu nessa "ruta durante o reinado do
sultão Qaimul 2aidin ?udshah C1UH@1U1E. ste santo possuía um precioso astão
que tinha receido de 6haiDn Noor )in :ali. ste astão, considerado uma relíquia

de valor inestimvel e vi"iada em de perto pelos "uardi/es do t-mulo, est semprecoerto com um pano verde. 'uando os fiéis da re"ião enfrentam "randes
prolemas ou sofrem de al"uma moléstia conta"iosa, fa4em uma pere"rina#ão a
2ishmuquam, na esperan#a de que o astão miraculoso os aude.

le mede R,I metros de comprimento por R,I cm de di*metro. 8hamado de
Kastão de 0oisésK ou Kastão de JesusK, é feito de oliveira e tem uma cor marrom
escura. 2queles que veneram esta relíquia acreditam na lenda que di4 que este
astão foi usado por 0oisés durante sua via"em para 8a$emira e mais tarde por
Jesus, sendo um símolo de uma tradi#ão mosaica. 8onservado em =han"ahi 0oulla
C6rina"arE foi levado mais tarde para o honroso relicrio de 2ishmuquam. ste
nome parece estar diretamente li"ado a Jesus.  Aish deriva de BshaBsa e uquam
si"nifica lu"ar de repouso. 2inda que não possamos provar, poderíamos concluir
que Jesus se retirou para esse lu"ar onde, por al"um tempo, dedicouse 
medita#ão.
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'eto da obra ahavishat aha -urana 9aqui uma nova edi:o; onde se men!iona a
 5resena de Jesus em Caemira.

Nas "rava#/es em pedra que soreviveram s inunda#/es e redemoinhos dos
séculos e$istem vestí"ios mais concretos da presen#a de Jesus em 8a$emira. Oma
delas é a inscri#ão no Grono de 6alomão que fa4 alusão a Jesus. m 1U13, 0ullah
Nadiri, um historiador que viveu durante o reinado do sultão Qainal 2aidin, contou
parte da hist&ria do Grono. m seu livro sore a hist&ria de 8a$emira CGariDhi



 

=ashmirE ele narra que ;opananda, filho do ra 2Dh, reinou em 8a$emira so o
nome de ;opadatta, e que foi ele que ordenou a restaura#ão do Gemplo de 6alomão
a um arquiteto persa, num monumento que, na aurora da era cristã,  contava mil
anos. +s hindus oservaram que este persa era um infiel, adepto de outra reli"ião.
Nesta ocasião, foram "ravadas quatro m$imas nos de"raus do limiar do templo na
lín"ua persa anti"a

O <ast:o de Jesus<.
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1. aimar een satoon ra= bihishti Hargar, sal 5an=a Xa !hahar. K+ construtor destas
colunas é o humilíssimo ?ihishti Qa"ar, no ano cinqenta e quatro.K
R. Een satoon abreast "hXa=a ru"un bin mur=an. K=hYaa LuDun,
filho de 0uran, mandou construir estas colunas.K
3. ar een Xagat uH asa0 daXa>i>5aighambar>i mi"unad. Sal 5an=a Xa !hahar.
KNesta época, \u4 2saf anunciou sua voca#ão profética. No ano cinqenta e quatro.K
U.  Aishan uHu 5aighambar>i>bani israil ast. Kle é Jesus, profeta dos filhos de
Bsrael.K

6ma antiga ins!ri:o 5ersa, no <'rono de Salom:o<, situado a!ima da !idade de Srinagar.

+ historiador 0ullah Nadiri continua em sua narrativa K)urante o "overno de
;opadatta, \u4 2saf che"ou da Gerra 6anta a este vale e se apresentou como
profeta. ncarnava os mais altos "raus da virtude e da piedade, e di4ia que era a
encarna#ão de sua pr&pria mensa"em, que "o4ava dia e noite da companhia de
)eus e que tinha tornado )eus acessível ao povo de 8a$emira. 8hamou o povo para

 unto de si, e os haitantes do vale creram nele. 'uando os hindus, indi"nados,
procuraram ;opadatta para que interviesse na questão, ele não os receeu. !i em
uma ora hindu que o profeta era realmente <a4rat Bsa, o spírito
22&22&



 

de )eus C'ue a pa4 e a enevol%ncia de )eus estea com eleE, que adotara o nome
de \u4 2saf. 2 verdade s& )eus sae. le passou o resto de sua vida neste vale.
'uando morreu, foi sepultado em 0ohalla 2n4imarah e di4em que da sepultura
deste profeta emanava a lu4 profética. ;opadatta reinou durante sessenta anos e
dois meses. 2p&s sua morte, suiu ao trono ;oDaran, seu filho, que por cinqenta e
oito anos mantevese  frente do poderK CGariDihi=ashmir, p". 9E.

6ma 5(gina da hist&ria de ullah 8adiri, datada do ano de +3+4.

;opadatta assumiu o poder em I3. + ano IU a que o te$to se refere

corresponde ao ano 1H7 da era cristã. Nesse momento ;opadatta foi sumetido ao"rande rei =anishDa, da dinastia =ushan. 2 partir desse te$to não podemos afirmar
se Jesus estava ainda vivo nessa ocasião.

m suma, e$istem, pelo menos, vinte e um documentos que
2222
atestam a presen#a de Jesus em 8a$emiraA além disso e$iste um "rande n-mero de
localidades em 8a$emira, que servem como provas "eo"rficas Ccf. cap. RE. Por
e$emplo
2rFaBssa, Bssa?rari, \u4udha, \u4udhara, \u4u"am, \u4uhaptura, BFesBssa,
=alBssa, \u4uDun, BssaDush, \usman"ala, \u4umaidan, \usmar", 2ish
0uquam, Bssamati, Bssaeil, \usna", LamBssa, \u4upara, \u4uraa, Bssata,
\u4uvarman, BFesvarman, BFesthBssavara, \usu.

'uando Jesus viveu em 8a$emira, o KTale >eli4K era um efervescente centro
reli"ioso, cultural, intelectual e político. + reino de 8a$emira constituía o centro do

imenso império Bndo  8ita, sendo "overnado pelo "rande rei =anishDa B C7@1H3d.8E, da dinastia de =ushan, que, como eminente estadista e sio e ondoso
"overnante, procurou unificar, por meio de uma política de toler*ncia e
ma"nanimidade, as diversas ra#as que compunham a na#ão. Na cultura ;andhara,
a harmonia entre as filosofias "re"a e indiana atin"iu seu au"e. + centro acad%mico
dessa unidade intercultural locali4avase na velha universidade de Ga$ila, que
"o4ava de "rande renome na época.

=anishDa Ccomo seu antecessor, o "rande 2shoDaE achou que o melhor
caminho para a concreti4a#ão de suas idéias estava no udismo e, apesar de sua
perple$idade diante das vrias escolas e seitas que haviam sur"ido e se ipartido no



 

curso de cinco séculos ap&s a partida de ?uda, procurou o conselho e a orienta#ão
dos mon"es udistas.

6e"uindo a su"estão do fil&sofo ParshYa, convocou o "rande 8oncilio de <arã
C<arYanE, do qual tomaram parte cerca de 1 IHH udistas letrados. + 8oncilio de
<arã Cem 8a$emiraE foi o quarto, num período de tre4entos anos, e foi ele que
mostrou a necessidade de oficiali4ar o udismo 0ahaFana como a reli"ião do povo.
+s mon"es adeptos do velho udismo <inaFana relutavam em partilhar seus
privilé"ios com as massas, opondose ao 8oncilio. 6ua ortodo$ia, porém, estava
fadada a fracassar diante das reformas do 8oncilio de <arã, que fe4 do udismo a

reli"ião do povo. 2 situa#ão "eo"rfica de <arã, a apenas 1R quilXmetros225225
de 6rina"ar, teria tornado possível a presen#a de Jesus a tão importante evento.

+ rei =anishDa impressionouse tanto com os resultados do 8oncilio que
converteuse ao udismo e usou de toda sua influ%ncia para propa"lo. ntre"ou a
administra#ão de seu império  comunidade dos mon"es udistas, so a lideran#a
espiritual do sio fil&sofo Na"aruna.

2 ora Fa=atarangini fornece mais uma pista sore a perman%ncia de Jesus na
anti"a 8a$emira. Gratase da hist&ria de 8a$emira, escrita em s*nscrito por Pandit
=alhana, no século 1R. M a mais anti"a ora historio"rfica conhecida um conunto
de
223223
fatos lendrios, transmitidos oralmente. Passando de "era#ão para "era#ão, o
n-cleo dessas narrativas foi sofrendo altera#/es e sendo permeado pelo fruto da

ima"ina#ão. < uma hist&ria sore um homem)eus que fa4ia mila"res, muitoparecidos com aqueles de Jesus. ste santo se chamava KBsanaK. )i4iam que ele
salvou da crucifica#ão o poderoso estadista KTa4irK, tra4endoo de volta  vida.
Ta4ir tornouse o "overnador da índia, durante U7 anos. =alhana relata que o
homem)eus, Bsana, foi o -ltimo reformador de 8a$emira, e que ele "o4ou de
"rande influ%ncia no século 1 d.8. Parece provvel que o 6anto Bsana e BsaJesus
foram a mesma pessoa.



 

Esta 5la!a en!ontrada em 2ar: mostra o en!ontro do rei Qanisha 9M esquerda, !om o !abe>
lo 5enteado M moda assíria; e um monge !om a5arNn!ia mongol. O lama budista o0ere!e ao

rei uma 0lor de l&tus, símbolo do udismo.

223223

- /:0ulo de =esus e0 @rina(ar- /:0ulo de =esus e0 @rina(ar
)urante a Bdade 0édia, a hist&ria de K?arlaão e JosafK era uma ora literria

muito conhecida pelos eruditos. )ela havia numerosas vers/es e uma "rande
variedade de tradu#/es circulando pela uropa e +riente Pr&$imo. + ori"inal era

atriuído a João )amasceno, ilustre rae cristão que viveu em Jerusalém por volta
de 7HH d.8. sta hist&ria, em al"uns países conhecida como K+ Príncipe e o
)ervi$eK, narra o se"uinte K2aner, um poderoso ra indiano, foi informado por
um astr&lo"o que seu sio e virtuoso filho, Josaf, auraria a cren#a mu#ulmana,
convertendose ao cristianismo. Para que tal profecia não se reali4asse, mandou
construir um palcio maravilhoso onde o príncipe deveria crescer e ser educado
num círculo fechado, lon"e de qualquer contato e$terno. 2pesar de todas as
precau#/es tomadas, Josaf viu, em ocasi/es diversas, um ce"o, um velho e,
finalmente, um morto. stas e$peri%ncias, para um ovem cercado apenas de elos
s-ditos, representaram um encontro com a verdadeira realidade da vida. Numa
oportunidade conheceu o asceta ?arlaão, que o converteu ao cristianismo. 2aner
tudo fa4 para dissuadilo de ara#ar a nova fé. 8he"ou mesmo a oferecerlhe a
metade de seu império. 0as Josaf, reeitando a proposta,

22#22#passou o resto de seus dias isolado como um piedoso ascetaK.
sta hist&ria é tão comovente e tão profundamente verdadeira que, em 1I@3,

tanto ?arlaão como Josaf foram canoni4ados pela B"rea 8at&lica Lomana, e
colocados no martirol&"io cristão. No dia R7 de novemro, a eles consa"rado,
lemos KNa índia, perto da fronteira com a Pérsia, os santos ?arlaão e Josaf. 6eus
feitos maravilhosos foram descritos por 6ão João )amascenoK. 2té o século 1,
nin"uém se tinha dado conta que esta hist&ria correspondia  lenda do príncipe
6idarta, que viveu sem teto, lon"e da família, para se tornar ?uda. + nome Josaf
ou Josef soa tão udeu que nem parece tratarse de um príncipe indiano. No
entanto, é um nome que encontra seu equivalente no "re"o, Jodasaph, no rae,
Judasaph e tamém na lín"ua de 8a$emira, \usasaph. Partindo do princípio de que
as letras  e  são quase id%nticas em sírio, persa e rae, podemos di4er que o
nome ?udasaf corresponde a Judasaf.  ?udasaf si"nifica nada menos que ?odhi

sattva Cem s*nscrito, udh W saerA sattva W verdade, pure4aA uddha WiluminadoE.
Gamém por via lin"ística, podemos che"ar s ori"ens do estranho nome

?arlaão. m rae, ?alauhar corresponde  palavra s*nscrita ?ha"avan, que quer
di4er K+ 6ulimeK. 2 etimolo"ia de JC?Eudasaf indica claramente que o profeta
mu#ulmano \u4 2saf era, na realidade, um ?odhisattva udista que foi,
"enerosamente, acolhido no Bslã, devido  estreita correspond%ncia entre seus
respectivos princípios Ce se o ?odhisattva, \u4 2saf, era o pr&prio Jesus, então não
h d-vida de que os 0a"os vindos do +riente encontraram, de fato, a verdadeira
encarna#ão que procuravamE.



 

+s atriutos de um ?odhisattva espelham a ima"em que temos de Jesus. 2
principal qualidade de um ?odhisattva é a compai$ão, porém num "rau tão elevado
que o torna capa4 de tomar sore seus omros os fardos do mundo e audar os
pecadores a alcan#ar a salva#ão. 0esmo que d% a impressão de falhar na
compai$ão ou no cumprimento do dever, sua missão salvadora permanece intacta.
Jesus perse"uiu esse ideal com serieda
22$22$
de, aceitando a responsailidade de arcar com todos os pecados da humanidade,
aceitando ser pre"ado na cru4 como o cordeiro imolado. 8om isso podemos di4er

que Jesus apresenta todas as características de um ?odhisattva.No udismo, a fi"ura transcendental do ?odhisattva, 2valoDitéshvara, é a
encarna#ão da compai$ão ilimitada. 2valoDitéshvara é uma palavra que deriva da
união de Bshvara CW 6enhor, soeranoE e avaloDita CW aquele que olha para o
mundo com compai$ãoE. 2valoDitéshvara é quase tão perfeito quanto o ?uda,
possuindo poderes miraculosos com os quais supera todos os peri"os e dificuldades.
2 partir do século 1R, 2valoDitéshvara foi retratado com esti"mas nas mãos e nos
pés, simoli4ando a Loda dos nsinamentos. 0uitos autores ocidentais t%m
reconhecido, no símolo da roda, os esti"mas de Jesus e v%em nisso a prova de que
2valoDitéshvara e Jesus eram a mesma pessoa.

)urante o importante quarto 8oncilio de 8a$emira, em <arã, nas
pro$imidades de 6rina"ar, so os auspícios de =anisha, o ;rande, Jesus deveria
estar com mais de @H anos se ainda estivesse na terra. , como  aludimos, Jesus
com essa idade seria considerado um santo muito amado e como tal poderia ter

participado deste importante 8oncilio udista. M difícil de comprovar esta suposi#ão,porém todos os fatos conhecidos oferecem elementos a seu favor. )e qualquer
forma, as reformas introdu4idas por esse 8oncilio estão de pleno acordo com os
ensinamentos de Jesus.

<adrad >atimah 2lQahra, um parente de 0aomé, contou que o profeta lhe
informara que Jesus viveu até a avan#ada idade de 1RH anos1R. mora essa
afirma#ão não tenha nenhum respaldo arqueol&"ico, e$istem "randes ascetas que
conse"uem dominar o corpo com o au$ílio da mente, e por isso podem viver muito
tempo. No Giete, os homens santos atin"em 13H, 1IH anos, e até mais. + $eque
2l6aSidus6adiq, "rande historiador oriental falecido em =hurasan em 9R d.8,
relata, em seu famoso livro, BDmalud)in, duas via"ens de Jesus  índia e sua
morte como \u4 2saf, em 8a$emira. sta ora foi reeditada no Brã em 1@@R e
tradu4ida para o alemão pelo ilustre orientalista 0a$ 0ller.
22%22%

ste livro contém um trecho dos ensinamentos de \u4 2saf que em nada
difere de uma parola dos evan"elhos

Kscutai minhas palavras um fa4endeiro saiu a semear seu campo. +s
pssaros vieram e comeram a semente. +utra semente caiu pelo caminho.  eis
que al"umas caíram sore a rocha, onde não havia terra, e secaram. +utras, entre
espinheiros, e não puderam crescer. Porém, a semente que caiu em terra oa,
cresceu e frutificou. + fa4endeiro é o sio e a semente as palavras de saedoria.
2s sementes comidas pelos pssaros simoli4am as pessoas que não lhe entendem
as palavras. 2s sementes que caíram na rocha são as palavras de saedoria que
entram por um ouvido e saem por outro. 2s que caíram entre espinheiros
representam as pessoas que ouvem e v%em, mas não a"em de acordo com elas. 2s



 

sementes que caíram em terra oa simoli4am aqueles que ouvem e oservam as
palavras de saedoriaK CBDmalud)in p". 3R7A cf. 0ateus 13,1R3A 0arcos U,1RHA
!ucas @,U1IE.

2 versão rae da hist&ria de ?arlaão e Josaf, + !ivro de ?alauhar e
?udasafCpi". R@IR@E, pulicado em ?omaim, assim relata a morte de \u4 2saf
K ele che"ou a 8a$emira, a mais lon"ínqua re"ião em que ensinou, e foi l que
faleceu. 'uando dei$ou o mundo, dei$ou todos seus ens a um certo discípulo
chamado 2aid, que o servia. Gudo o que ele fa4ia era perfeito.  ele lhe disse o
se"uinte Sncontrei um t-mulo di"no, decoreio e trou$e l*mpadas para os

a"oni4antes. Leuni, em torno da verdade, o reanho disperso. Para isso fui enviado.0inha alma est prestes a ascender do mundo, separandose do corpo. +edecei os
mandamentos, não vos desvieis do caminho reto, mas nele perseverai com o
cora#ão cheio de "ratidão. )eus permita que 2aid sea o novo líderS. Pediu, então,
que este lhe nivelasse o chão, estirou as pernas e se deitou. 2 se"uir, voltando a
cae#a para o norte e o rosto para o leste, morreuK13.

2 sepultura do profeta \u4 2saf est hoe no centro da cidade anti"a de
6rina"ar, em 2n4imar, no airro de =hanar. 2 constru#ão que se encontra ao redor
do sepulcro chamase KLo4aalK, uma arevia#ão de KLau4a ?alK. Lau4a si"nifica
Ksepultura de um
2&.2&.
profetaK. 2 constru#ão é retan"ula r e tem um pequeno p&rtico . No alto da porta de
entrada da atual c*mara morturia, h uma inscri#ão. )i4 que \u4 2saf che"ara,
muitos séculos atrs, ao vale de 8a$emira e que dedicara a vida  usca da

verdade. $istem, sore o chão da referida c*mara, duas lon"as lpides, amasrodeadas por uma "rade de madeira e recoertas por um pano "rosso. 2 "rade, por
sua ve4, est dentro de um relicrio fi$o de madeira. 2 lpide maior pertence a \u4
2saf, a menor, ao santo mu#ulmano 6Fed Nasirud)in, ali enterrado no século 1I.
2s duas sepulturas apontam do norte para o sul, de acordo com os costumes
isl*micos. No entanto estas lpides não são as verdadeiras, pois na verdade as
sepulturas se encontram no susolo, dentro de uma cripta. Om pequeno orifício
permite o acesso visual  real c*mara morturia. + sarc&fa"o que "uarda os restos
mortais de \u4 2saf aponta na dire#ão lesteoeste, se"undo os costumes udaicos,
prova insofismvel de que \u4 2saf não era um santo mu#ulmano ou hindu.

)urante séculos os fiéis adoradores acenderam velas ao redor das lpides.
'uando o professor <assnain removeu a velha e "rossa camada de cera que a
recoria, fe4 uma descoerta sensacional duas pe"adas "ravadas na pedra, e ao
lado, um rosrio e um crucifi$o. stes sinais eram utili4ados anti"amente para

indicar a identidade do falecido, de forma semelhante s nossas impress/es di"itais.
8omo as susticas dos pés de ?uda, nas pe"adas de \u4 2saf encontramos provas
ine"veis de sua identidade. + escultor destacou, nitidamente, as feridas da
crucifica#ão. 2 disposi#ão dessa ferida indica mesmo que o pé esquerdo foi colocado
por cima do direito, fato confirmado pela anlise das manchas de san"ue
encontradas no sudrio de Gurim. 8onsiderando que a crucifica#ão era desconhecida
na ]sia, como medida punitiva, concluise sea este o lu"ar da sepultura de Jesus.

$istem, em 8a$emira, in-meras fontes hist&ricas que confirmam a identidade
entre \u4 2saf e Jesus. Om anti"o manuscrito descreve o monumento como a
sepultura de Bsa LoohuBlah1U. + lu"ar é visitado anualmente por milhares de
pere"rinos de todos os credos, não apenas mu#ulmanos, mas hindus, udis
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tas e cristãos. +s descendentes dos anti"os israelitas conheciam o verdadeiro
si"nificado daquele modesto monumento , chamavamno de a Ksepultura de <a4rat
Bsa 6ahiK, isto é, Ka sepultura do 6enhor CmestreE JesusK. 2nti"os documentos
di4em que, pelo ano 11R d.8, foi construída uma prote#ão ao redor do t-mulo. m
177, os "uardi/es do lu"ar receeram um documento oficial atestando o alto
si"nificado daquele local sa"rado. Neste documento, o "rande 0ufti Csacerdote
mu#ulmanoE Lahman 0ir, declara K2qui a4 \u4 2saf, que, durante o reinado do
La ;opadatta, reer"ueu o Gemplo de 6alomão, e que veio a 8a$emira na
qualidade de profeta. le pre"ou para o povo e declarou ser uno com o 2ltíssimo e
foi um le"islador para o povo. )esde essa época, reis, ministros de stado, altos
di"nitrios e o povo em "eral veneram seu t-muloK.



 

 As 5egadas srcinais, iluminadas 5or velas.

2&&2&&



 

 A l(5ide B !oberta 5or um 5ano.

 A l(5ide, tambBm !hamada !enot(0io. Embaio en!ontra>se a se5ultura de UuH Asa0.

Consideraçes *inaisConsideraçes *inais

 A sobrevivNn!ia do O!idente de5ende da reintrodu:o do !on!eito de Carma
na !ons!iNn!ia dos 5ovos. -aul runton

Nossa e$posi#ão termina aqui, sem termos dito aos nossos leitores como
manipular os conhecimentos que adquiriram. 'uando puliquei o livro em alemão
recei in-meras críticas di4endo que eu estava eliminando a consola#ão final da fé
cristã, ou sea, a cren#a na reden#ão dos pecados através da cru4. No entanto,
quero di4er que esta doutrina tradicional é a doutrina de Paulo e não aquela de
Jesus.

>oi Paulo quem centrali4ou a atividade de Jesus em sua morte, mostrando que
é através dela que o homem de fé se lierta de seus pecados, das misérias do
mundo e do poder de satans.



 

m suas cartas, Paulo não escreveu uma -nica palavra sore o ensinamento
atual de Jesus, nem menciona qualquer de suas parolasA o que ele fa4 é
apresentar sua pr&pria filosofia e suas pr&prias idéias.

Paulo tende a apresentar todas as pessoas como filhos da ira, isto é, como
sueitos  ira de )eus Cver fésios R,3E. Gudo, sem e$ce#ão, est perdido Ce$.
Lomanos I,1@A 1 8oríntios 1I,1@E, sem esperan#a e sem )eus Cfésios R,1RE, pois
satans suu"a a todos sem e$ce#ão Ce$. Lomanos 3,9A ;aiatas 3,RRA 8olossenses
R,1UE. 2 senten#a de condena#ão paira sore o povo como uma espada
2&#2&#

de )*mocles Ce$. Lomanos I,1E. 2ssim Paulo transformou as Koas novasK emKnovas terríveisK, dando a entender que Ksomente eleK podia mostrar o caminho da
salva#ão. 8laro que, diante dessa postura, é muito difícil che"ar a uma concep#ão
natural da morte, pois a morte passou a representar uma solu#ão para os pecados.
m nenhuma outra reli"ião, além do cristianismo de Paulo, nos deparamos com
este culto do medo. 8om Paulo, os cristãos, dominados pelo medo, documente se
curvam ao peso de amea#as. 2 reli"ião perdeu o conceito do )eus amoroso, todo
ondade e todo perdão anunciado por Jesus, retrocedendo s crueldades do )eus
vin"ativo do 2nti"o Gestamento, ressuscitado nas palavras de Paulo.

Paulo di4 claramente que o homem não pode, por si mesmo, alcan#ar a
salva#ão Ccf. Lomanos 3,RUA 3,R@A 9,11A 9,1A 1 8oríntios 1,R9A ;aiatas R,1E, pois
a salva#ão depende, -nica e e$clusivamente, da "ra#a de )eus Cfésios R,@9E.
2ssim, a doutrina da salva#ão de Paulo tornase um ato unilateral, diante da qual a
humanidade se encontra de mãos atadas Ccf. Lomanos 3,RUA U,1A fésios R,IA R,@

9A R Gim&teo 1,9A Gito 3,I7E. sta mensa"em de Paulo é pouco atraente , pois nãotra4 conforto. 'uem fa4 parte do reanho est KautomaticamenteK salvo. Não h
necessidade de um esfor#o individual para se atin"ir o principal oetivo da vida,
pois todo cristão é salvo através da morte de Jesus, na cru4, no ;&l"ota.

m outras palavras, o cristão deve apenas KassociarseK, tornarse um
memro da Kinstitui#ãoK, pa"ar a Kta$a de s&cioK e eis que lhe est "arantido um
lu"ar eterno no paraíso. sta doutrina, pela facilidade apresentada, conquistou
muitos adeptos e se difundiu rapidamente.

, sem d-vida, muito prtico acreditar que, através de um simples ato de
conversão, um pecador é redimido, transformado em filho de )eus e em um novo
ser. )e acordo com essa doutrina, qualquer tentativa que o indivíduo fa4
isoladamente, em prol de sua pr&pria salva#ão, representa uma afronta a Jesus,
constituin
2&$2&$

do, pois, pecado mortal. 2ssim, por mais e$emplar que tenha sido a vida de uma
pessoa, se ela não acreditar nos ensinamentos de Paulo, de que sua salva#ão est
diretamente li"ada ao sacrifício de ;&l"ota, é condenada por essa mesma doutrina.

2 "rande maioria dos cristãos acredita que a "rande4a incomparvel do
cristianismo reside na verdade destes ensinamentosA porém, quando e$aminados
mais de perto, revelamse em distantes da verdadeira doutrina ensinada por
Jesus. Não encontramos nos evan"elhos o menor vestí"io da assim chamada
doutrina cristã da salva#ãoA nem mesmo no 6ermão da 0ontanha 5 a quintess%ncia
da mensa"em de Jesus 5 ou no Pai Nosso ou nas parolas 6e fosse realmente tão
importante, Jesus dei$aria al"um indício de que sua morte na cru4 devia ser



 

entendida como o meio de salva#ão da humanidade. )esconhecer esta postura de
Jesus é ir contra sua ética vivencial.

Jesus não teori4ou sore sua missão e sore sua mensa"em, a fim de
servirem de sustrato a curiosidades acad%micas. le viveu a doutrina que pre"ou,
uma doutrina de toler*ncia, amor ao pr&$imo, doa#ão e partilha, a capacidade de
carre"ar nos pr&prios omros o peso dos outrosA em outras palavras, um amor e
uma a#ão ilimitados para com o ser humano. ste o caminho de salva#ão que nos
mostrou

Pessoalmente, considero Jesus o e$emplo ideal de um ?odhisattva, com todos

os predicados de um ?uda, em usca da plena reali4a#ão, da Blumina#ão eplenamente consciente da realidade divinaA livre de la#os individuais e
completamente destituído de ami#ão e"oísta. Tia Ko mundo realK como a rai4 de
todo o sofrimento e pre"ava aos seus discípulos a ren-ncia da vida e dos ens
terrenos.

)entro dos moldes deste ideal udista, no seio dos incontveis ciclos de
reencarna#ão, o que importa é aperfei#oar constantemente o 8arma através de
a#/es corretas, para que, finalmente, se possa atin"ir o plano divino. 'uando
aordei o tema da KLeencarna#ão no Novo GestamentoK Cp". 1R@E tentei
demonstrar que Jesus 5 e depois dele todas as comunidades cristãs primitivas 5
aceitavam sem prolemas a idéia de metempsicose,
2&%2&%
tal como e$posta pelas cren#as orientais da reencarna#ão. 2qui é interessante
esclarecer como foi que o princípio da reencarna#ão se converteu em um tremendo

erro hist&rico em al"um momento do século U.2té a"ora, quase todos os historiadores da B"rea acreditaram que a doutrina
da reencarna#ão foi declarada herética durante o 8oncilio de 8onstantinopla em
II3. No entanto, a condena#ão da doutrina se deve a uma ferrenha oposi#ão
pessoal do imperador Justiniano, que nunca esteve li"ado aos protocolos do
8oncilio. 6e"undo Proc&pio, a amiciosa esposa de Justiniano, que, na realidade,
era quem maneava o poder, era filha de um "uardador de ursos do anfiteatro de
?i4*ncio. la iniciou sua rpida ascensão ao poder como cortesã. Para se liertar de
um passado que a enver"onhava, ordenou, mais tarde, a morte de quinhentas
anti"as Kcole"asK e, para não sofrer as conseq%ncias dessa ordem cruel em uma
outra vida como preconi4ava a lei do 8arma, empenhouse em aolir toda a
ma"nífica doutrina da reencarna#ão. stava confiante no sucesso dessa anula#ão,
decretada por Kordem divinaK

m IU3 d.8. o imperador Justiniano, sem levar em conta o ponto de vista

papal, declarou "uerra frontal aos ensinamentos de +rí"enes, condenandoos
através de um sínodo especial. m suas oras )ePrincips e 8ontra 8elsum,
+rí"enes C1@IR3I d.8E, o "rande Padre da B"rea, tinha reconhecido, aertamente,
a e$ist%ncia da alma antes do nascimento e sua depend%ncia de a#/es passadas.
le pensava que certas passa"ens do Novo Gestamento poderiam ser e$plicadas
somente  lu4 da reencarna#ão.

)o 8oncilio convocado pelo imperador Justiniano s& participaram ispos do
+riente Cortodo$osE. Nenhum de Loma.  o pr&prio Papa, que estava em
8onstantinopla naquela ocasião, dei$ou isso em claro.



 

+ 8oncilio de 8onstantinopla, o quinto dos 8oncílios, não passou de um encontro,
mais ou menos em carter privado, or"ani4ado por Justiniano, que, mancomuna do
com al"uns vassalos, e$comun"ou e maldisse a doutrina da prée$ist%ncia da al
2.2.
ma, apesar dos protestos da Papa Tir"ílio, com a pulica#ão de seus 2nathemata.
2 conclusão oficia l a que o 8oncilio che"ou ap&s uma discussão de quatro semanas
teve que ser sumetida ao Papa para ratifica#ão. Na verdade, os documentos que
lhe foram apresentados Cos assimchamados KGr%s 8apítulosKE versavam apenas
sore a disputa a respeito de tr%s eruditos que Justiniano, h quatro anos, havia por

um edito declarado heréticos. Nada continham sore +rí"enes. +s Papas se"uintes,Pel"io B CIII1E, Pel"io BB CI79I9HE e ;re"&rio CI9HHUE, quando se
referiram ao quinto 8oncilio, nunca tocaram no nome de +rí"enes.

2 B"rea aceitou o edito de Justiniano 5 KGodo aquele que ensinar esta
fantstica prée$ist%ncia da alma e sua monstruosa renova#ão ser condenadoK 5
como parte das conclus/es do 8oncilio. Portanto, a proii#ão da doutrina da
reencarna#ão não passa de um erro hist&rico, sem qualquer validade eclesistica.
6e nos reapro$imarmos da doutrina da reencarna#ão, afastando a cren#a na
ascensão do corpo físico de Jesus crucificado, crescer no cora#ão de cada um, e
mesmo no cora#ão daqueles que se educaram dentro do cristianismo tradicional, a
fé nas verdades puras, ensinadas pelo pr&prio 8risto.

<ol"er =ersten
>reiur", setemro de 19@

8artas para o autor devem ser enviadas em alemão ou in"l%s, incluindo selo para aresposta.
ndere#o Postal
<ol"er =ersten 8ai$a Postal 91 )7@HH >reiur" 2lemanha +cidental
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