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Os grandes impérios na época do Cristo e dos apóstolosOs grandes impérios na época do Cristo e dos apóstolos



  Ainda em 1997, um dominicano Ainda em 1997, um dominicano 
(+2012) (+2012) 

  professor de  Friburgo, produzia umprofessor de  Friburgo, produzia um
  pequeno  livro, aonde explicava pequeno  livro, aonde explicava 
  doutamente que  logo após o apóstolodoutamente que  logo após o apóstolo
  Tomas tinha  deixado Jerusalém, não Tomas tinha  deixado Jerusalém, não 
  se sabia mais  dele.se sabia mais  dele.

 

No entanto os relatos confiáveis
são numerosos e acessíveis, 
por exemplo:



        
São Francisco Xavier (1506-1552) :São Francisco Xavier (1506-1552) :

““Muitos afirmam que o apóstolo São Tomas chegou na China aondeMuitos afirmam que o apóstolo São Tomas chegou na China aonde
  fez muitos cristãos, e que a igreja da Grécia, antes dos portuguesesfez muitos cristãos, e que a igreja da Grécia, antes dos portugueses
  dominassem a Índia, mandava bispos que ensinavam e batizavam osdominassem a Índia, mandava bispos que ensinavam e batizavam os
  cristãos que São Tomas e seus discípulos tinham feitos nestascristãos que São Tomas e seus discípulos tinham feitos nestas
  regiões. Um destes bispos declarou, quando os portuguesesregiões. Um destes bispos declarou, quando os portugueses
  chegaram na Índia, que, desde que viera de sua pais para a Índia,chegaram na Índia, que, desde que viera de sua pais para a Índia,
  ouviu falar por bispos que viviam na Índia que São Tomas chegou naouviu falar por bispos que viviam na Índia que São Tomas chegou na
  China China aonde tinha feito cristãosaonde tinha feito cristãos. Se soubesse alguma coisa de. Se soubesse alguma coisa de
  certo destas partes da China ou de qualquer outro lugar ou que porcerto destas partes da China ou de qualquer outro lugar ou que por
  experiência pudesse ver ou conhecer alguma coisa, eu o escreverei”experiência pudesse ver ou conhecer alguma coisa, eu o escreverei”

Carta 56Carta 56 do 10 de maio de 1546,  do 10 de maio de 1546, in in Monumenta xaveriana ex autographis vel Monumenta xaveriana ex autographis vel 
ex antiquioribus exemplis collectaex antiquioribus exemplis collecta, Mon. hist. soc. Jesu, t. 1 : sancti Francisci , Mon. hist. soc. Jesu, t. 1 : sancti Francisci 

Xaverii epistolas aliaque scripta complectens, typis Augustini Avrial, Matriti, 1899-Xaverii epistolas aliaque scripta complectens, typis Augustini Avrial, Matriti, 1899-
1900, p. 407 ; 414.1900, p. 407 ; 414.



Breviarium chaldaicumBreviarium chaldaicum, , Paris, 1886-1887, vol. 3, p. 476 Paris, 1886-1887, vol. 3, p. 476 ::

  "Por são Tomas, os indios tem abandonado os erros da "Por são Tomas, os indios tem abandonado os erros da 
  idolatria. Por são Tomas, os chineses et os etiópicos seidolatria. Por são Tomas, os chineses et os etiópicos se
  tornaram para a verdade. Por são Tomas receberam ostornaram para a verdade. Por são Tomas receberam os
  sacramentos  do batismo e a adoção das crianças. Por sãosacramentos  do batismo e a adoção das crianças. Por são
  Tomas, confessaram o Pai, o Filho e o Espirito Santo. PorTomas, confessaram o Pai, o Filho e o Espirito Santo. Por
  são Tomas, conservaram a fé vinda de um só Deus. Por sãosão Tomas, conservaram a fé vinda de um só Deus. Por são
  Tomas, os esplendores da doutrina da vida chegaram naTomas, os esplendores da doutrina da vida chegaram na
  Índia universal. Índia universal. 
  Por são Tomas, o reino dos céus foi roubado ePor são Tomas, o reino dos céus foi roubado e
  levado até os chineses"levado até os chineses" »  » 

"Os indianos, os chineses, os pérsicos, os sírios, os armênios os gregos, os"Os indianos, os chineses, os pérsicos, os sírios, os armênios os gregos, os
  romanos, na ocasião da memória de são Tomas, romanos, na ocasião da memória de são Tomas, 

oferecem adoração à teu nome  santo"oferecem adoração à teu nome  santo"

  idid, p.478., p.478.



      As viagens de Paulo (para Oeste) e a primeira viagem deAs viagens de Paulo (para Oeste) e a primeira viagem de
      Tomas (paraTomas (para  Leste) Bartolomeu (para este e norte)Leste) Bartolomeu (para este e norte)



A mesopotâmia no 1e século, coração do império dos persios
 (capital : Ctésiphon) - notar: Ninive ao norte, Babilônia ao sul.)



Duas “grutas de SãoDuas “grutas de São
Tomas” (escavadasTomas” (escavadas

  em alcova e em alcova e 
fechando do interior) fechando do interior) 
em Manguesh perto em Manguesh perto 
de Ninive-Mossoul e de Ninive-Mossoul e 

à Lianyungang à Lianyungang 
(china), a baixo à (china), a baixo à 

direita do penhasco direita do penhasco 
de Kong Wang.de Kong Wang.

Mangai :
Aquele que
tocou



Lianyungang eraLianyungang era o o  
porto de alto mar, porto de alto mar, 
aonde terminava a aonde terminava a 
rota marítima “da rota marítima “da 

seda”.seda”.

De lá, a grande via De lá, a grande via 
rumo oeste rumo oeste 

conduzia para a conduzia para a 
capital do tempo, capital do tempo, 
Luoyang. Ao longo Luoyang. Ao longo 
desta via encontra-desta via encontra-
se Xuzhou, capital se Xuzhou, capital 

provincial, e provincial, e 
Kaïfeng, aonde Kaïfeng, aonde 

viviam numerosos viviam numerosos 
hebreus.hebreus.

Estrada do mar de China



 O espelho quebrado encontrado num túmulo principesco de Xuzhou 
(verso) uma inscrição circular, em ideogramas arcaicos, leia-se:



“As escrituras acabam de ser cumpridas; 
bendito seja o Deus  único. Mãe virtuosa 

testemunha do filho do homem; tu 
recebeu o Rei radiante; criar-lo foi tua 

pesada missão. As escrituras...”





O penhasco O penhasco 
de Kong de Kong 
Wang na Wang na 

antiga cidade antiga cidade 
de de 

LianyungangLianyungang
, porto , porto 
fazendo fazendo 
parte da parte da 

província de província de 
Xuzhou, Xuzhou, 

administrada administrada 
pelo príncipe pelo príncipe 
Ying, meio Ying, meio 
irmão do irmão do 
imperador imperador 
Ming-Di.Ming-Di.



Conjunto cultural hebraico-cristão, orientado em direção ao sol.Conjunto cultural hebraico-cristão, orientado em direção ao sol.



Desenho geral da frisa, datada do ano 69, realizado pelos Desenho geral da frisa, datada do ano 69, realizado pelos 
arqueólogos chineses em 1981, um pouco “na cega”arqueólogos chineses em 1981, um pouco “na cega”



Estudo realizado pela equipe de Pierre Perrier com base Estudo realizado pela equipe de Pierre Perrier com base 
de numerosas fotografias, evidenciando as estruturasde numerosas fotografias, evidenciando as estruturas  



Desenho da inscrição situada abaixo do personagem feminino Desenho da inscrição situada abaixo do personagem feminino 
com criança, em cima a direita do 2e quadro - selo do museu com criança, em cima a direita do 2e quadro - selo do museu 

Guimet.Guimet.



’

  Desenho final, com o código de cores, estabelecido Desenho final, com o código de cores, estabelecido 
para o livro “O apóstolo Tomas e o Príncipe Ying” para o livro “O apóstolo Tomas e o Príncipe Ying” 

(L'Apôtre Thomas et le Prince Ying - 300 fotos)(L'Apôtre Thomas et le Prince Ying - 300 fotos)



Ampliação do Ampliação do 
primeiro quadro (da primeiro quadro (da 

direita para direita para 
esquerda):esquerda):

Aparição para o Aparição para o 
imperador Ming-Diimperador Ming-Di

E a promessa cristão E a promessa cristão 
de seu meio irmão, o de seu meio irmão, o 
príncipe Ying, Duque príncipe Ying, Duque 

de Xuhou.de Xuhou.



O sonho de Ming-O sonho de Ming-
Di em 64 - do qual Di em 64 - do qual 
falam os arquivos falam os arquivos 
imperiais, (em imperiais, (em 
primeiro plano, seu primeiro plano, seu 
meio irmão Ying)meio irmão Ying)

Do outro lado do friso, Do outro lado do friso, 
Tomas, um “X” (tau), Tomas, um “X” (tau), 
um portador de um um portador de um 
rolo a mão direita rolo a mão direita 
levantada e o príncipe levantada e o príncipe 
YingYing  



Fotos revelando outros detalhes; à Fotos revelando outros detalhes; à 
direita, vê se melhor Sifur (em direita, vê se melhor Sifur (em 

chinês - Shofar-lan, chinês - Shofar-lan, nosso shofarnosso shofar  
em aramaico)em aramaico)



Ampliação do terceiro Ampliação do terceiro 
quadro (totalmente a quadro (totalmente a 
esquerda)esquerda)  

Abaixo: ampliação Abaixo: ampliação 
dos quadrinhos - dos quadrinhos - 
desenhos dos desenhos dos 
arqueólogos arqueólogos 
chineses.chineses.



Ampliação do Ampliação do 
quadro centralquadro central

Em cima a Em cima a 
direita, o direita, o 
personagem personagem 
feminino com feminino com 
a criança, que a criança, que 
de fato é uma de fato é uma 
“natividade”“natividade”





Outra vista do Outra vista do 
estampado estampado 
(pelos (pelos 
arqueólogos arqueólogos 
chineses) da chineses) da 
natividade de natividade de 
Kong WangKong Wang 



  Primeiro Primeiro 
desenho desenho 

aproximativo aproximativo 
pelos pelos 

arqueólogos arqueólogos 
chineses (1981) e chineses (1981) e 

correção pelas correção pelas 
analises dos analises dos 

levantamentos.levantamentos.

 





   ,
P. Yen André, 

refugiado na França, 
2 escapadas.

Mgr Tcheng Paul, 
bispo de Quangqun, 
27 anos de campo de 

concentração

Mgr Andrew Han 
Jingtao, bispo de 
Jipin, 27 anos de 

campo de 
concentração



O livro das fotos (2012) e o dossiê AED-EECHO (2013)O livro das fotos (2012) e o dossiê AED-EECHO (2013)



A pesquisa históricaA pesquisa histórica
infelizmente tem um custo.infelizmente tem um custo.

Http://eecho.frHttp://eecho.fr

Apóiam: Apóiam: 

Propósitos do Estudo do Cristianismo das origensPropósitos do Estudo do Cristianismo das origens
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