
POR ADEMIR PASCALE CARDOSO

TERIAM SIDO ELES MAIS DO QUE COMPANHEIROS?

Jesus e  
 Maria              
 Madalena

MARIA MADALENA:  MUITOS HISTORIADORES 
E ESTUDIOSOS, DIZEM QUE MARIA MADALENA 
NÃO ERA PROSTITUTA, MAS SIM UMA MULHER 
AMADA POR JESUS. Nos livros apócrifos, cita 
sempre Ela conversando com o mestre. O evangelho 
de Felipe diz que Jesus amava Maria Madalena mais 
que qualquer um dos discípulos, provocando muitas 
vezes ciúmes desse amor, pois havia muitas disputas 
entre os seguidores de Jesus, e quase sempre Maria 
Madalena estava a frente dos outros discípulos. 

religião

Encontro com 
Madalena:  

Detalhe da tela 
Noli me Tangere, 

pintada por Ticiano 
no século 16

Analisem o quadro 
“Monalisa (1506) de 
Leonardo Da Vinci”
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Leonardo Da Vince “A Última Ceia”

No apócrifo Pistis Sofia, Pedro pede que 
Jesus expulse Maria Madalena do grupo, porque 
ela falava muito e não respeitava a vez dos 
outros, ainda em Pistis Sofia, Madalena diz a 
Jesus que Pedro detesta o sexo feminino. 
Alguns dizem que Maria Madalena foi uma 
grande líder no inicio do Cristianismo, sendo 
sempre muito sábia aos ensinamentos do mestre. 
Teria Da Vinci deixado uma mensagem subliminar 
neste quadro? Seria a “Monalisa”, Maria Madalena 
grávida de um filho de Jesus? Reparem em 
suas mãos, parece segurar o abdome como as 
mulheres grávidas costumam fazer. 

Da Vinci ainda produz o quadro “A Última Ceia”, 
deixando claro a feminilidade de um dos apóstolos 
a esquerda de Jesus, ou seria Maria Madalena?

Leonardo da Vinci passava horas, dias 
e meses dentro das igrejas produzindo suas 
pinturas.  Ele chegava a dormir nas mesmas 
e tinha acesso a todas as salas, principalmente 
as bibliotecas e seus antigos livros.

Ele tentava expor o que lia nos antigos 
livros através de seus quadros em forma de 
mensagem subliminar, pois, não poderia ser 
tão explícito por causa do perigo da Santa 
Inquisição descobrir.  

Segundo Sir Laurence, Jesus era descendente 
do grande rei Davi, Jesus deu continuidade a 
essa descendência com o seu sangue “de forma 
simbólica, depositado no cálice”, o cálice do Santo 
Graal, no qual é um simbolismo do útero de Maria 
Madalena. Sir Laurence ainda afi rma que Jesus teve 
3 fi lhos com Maria Madalena.

Sir Laurence pesquisou a genealogia de trinta e 
três famílias européias, até chegar a Jesus Cristo.
“O apóstolo Mateus relata que Jesus descende de Davi”.

Sir Laurence Gardner é conhecido internacionalmente 
como sendo um dos grandes genealogistas da atualidade e é 
um Historiador Jacobita Real.

Alguns documentos “Apócrifos” relatam o 
casamento de Jesus com Maria Madalena, no qual 
foram supridas do Evangelho de Marcos pelo bispo 
Clemente de Alexandria (150-215 D.C).

O Mistério

Sir Laurence

Leonardo Da Vince

NOTA - 

As Provas



* Para saber mais, leia o Código Da Vinci. Autor:  
Dan Brown, editora Sextante, 480 pág.
Ademir Pascale Cardoso – www.cranik.com e www.
conspiracoes.com (contato: webmaster@cranik.com )

NOTA

*A cidade natal onde Jesus Nasceu, trás 
muitas divergências entre os estudiosos. Existe a 
hipótese de que Mateus e Lucas localizou o local 
do nascimento de Jesus em Belém, como forma 
de legitimar Jesus na condição de messias.   
Da mesma forma, Mateus associou o nascimento 
de Jesus ao aparecimento da estrela que é o 
símbolo de Davi. Como nada disso é comprovado, 
os especialistas continuam apoiando a idéia de 
Belém ser a cidade natal de Jesus.

Em documentos existentes em mosteiros na 
Índia (Rosabal), há uma versão sobre Jesus:  
Jesus teria vivido com o nome de Yuz Asaf,  
até a velhice, onde se casou e teve filhos.  
Há na cidade uma sepultura com a placa na qual 
se lê “Tumulo de Yuz Asaf”

Nesses documentos, diz-se que Yuz asaf (em 
Persa quer dizer “líder dos curados de feridas”) 
foi um homem que chegou a Índia no reino do 
rajá Gopadatta e passava os dias rezando a Deus 
e meditando. Ressalta também que ele “pregou a 
existência de um único Deus até a morte”.

A sepultura é reconhecida como um 
monumento santo desde 1766.

“É uma edificação sagrada localizada no  
bairro de Khanyar, capital de Cachemira, Índia. 

Rozabal quer dizer a tumba do profeta e 
conserva em seu interior, segundo a tradição, os 
restos mortais do místico Yuz Asaf “que seria Jesus”, 
também conhecido como Hazrat Issa. 

A Rosabal é venerada por hindus e  
muçulmanos, alguns dos quais chegam a  
sugerir que, Yuz Asaf e o Jesus dos cristãos  
eram a mesma pessoa. Nas imediações da peça 
sepulcral, há um bloco de pedra com um baixo 
relevo que representa os pés do profeta. 

Os pés retratados têm marcas de perfuração,  
semelhantes às que deviam sofrer os crucificados. 

Atualmente muitos pesquisadores defendem 
a tese, de que Jesus não morreu na cruz e que a 
Rozabal, guardaria seus restos. 

Segundo muitos teóricos, Jesus teria se 
casado e tido filhos, sua morte teria ocorrido  
em idade avançada.

Uma versão originária das montanhas do norte 
da Índia, afirma que a crucificação não matou Jesus, 
e que o mesmo viveu até a velhice, chegando a se 
casar e ter filhos.

O que é o Rosabal?
Leonardo da Vinci tentou mostrar em sua arte a 

verdadeira conspiração em torno da vida do homem 
mais conhecido “ou menos conhecido?” do mundo. 
Sem dúvida, Jesus foi um homem especial, o maior 
dos profetas que o mundo já conheceu, tinha o dom 
de curar e um alto conhecimento sobre o ser humano. 
Vários trechos foram supridos da Bíblia, no qual são 
encontrados apenas em apócrifos (os apócrifos são 
manuscritos e cartas antigas de cerca de dois mil anos 
ou mais), no qual também são válidos pelos estudiosos. 
Os mesmos relatam muitas vezes o cotidiano de Jesus. 
Para a igreja, Jesus não poderia ter uma companheira 
e muito menos se casar com uma mera mortal e ter 
filhos, como os homens normais. Muitos estudiosos 
acreditam que Jesus se casou e teve filhos em base a 
vários estudos, como os apócrifos, pinturas (como as 
de Leonardo da Vinci) e monumentos sagrados, e que 
faleceu em idade muito avançada. Com certeza essa é 
uma das maiores conspirações em torno da vida deste 
grande homem e profeta, Jesus.    

A Conspiração

Templo de Rosabal - Índia - Khanyar - Cachemira


