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A Sua Excelência Reverendíssima
D. CESARE NOSIGLIA
Arcebispo de Turim e Bispo de Susa

Amado Irmão, soube que no próximo Sábado Santo Vossa Excelência presidirá a uma celebração
na capela onde está conservado o Santo Sudário que, extraordinariamente, será exposto a todos
aqueles que participarem na oração através dos meios de comunicação social.

Desejo manifestar-lhe o meu caloroso apreço por este gesto, que vai ao encontro do pedido do
povo fiel de Deus, duramente provado pela pandemia do coronavírus.

Também eu me uno à vossa súplica, dirigindo o olhar para o Homem do Sudário, em quem
reconhecemos os traços do Servo do Senhor, que Jesus realizou na sua Paixão: «Homem das
dores, experimentado nos sofrimentos [...]. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e
carregou os nossos padecimentos [...]. Foi punido pelos nossos crimes, esmagado pelas nossas
iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele; fomos curados graças às suas chagas» (Is
53, 3.4-5).

No rosto do Homem do Sudário vemos também o semblante de muitos irmãos e irmãs doentes,
especialmente daqueles que estão mais sós e não são bem assistidos; mas também de todas as
vítimas de guerras e violências, escravidões e perseguições.

Como cristãos, à luz das Escrituras, contemplamos nesta Mortalha o ícone do Senhor Jesus
crucificado, morto e ressuscitado. A Ele nos entregamos, nele confiamos. Jesus dá-nos a força
para enfrentar todas as provações com fé, esperança e amor, na certeza de que o Pai ouve



sempre os seus filhos que clamam a Ele, e salva-os.

Dileto Irmão e todos vós, queridos irmãos e irmãs que, através dos meios de comunicação social,
participareis na oração diante do Santo Sudário. Vivamos estes dias em íntima união com a
Paixão de Cristo, para experimentar a graça e a alegria da sua Ressurreição. Abençoo Vossa
Excelência, a Igreja de Turim e todos vós, especialmente os doentes e sofredores, e quantos
cuidam deles. Que o Senhor conceda paz e misericórdia a todos. Feliz Páscoa!

Fraternalmente,

Fancisco

Roma, São João de Latrão, 9 de abril de 2020.
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