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Circular  172/2019                                                   
Santa Maria, 18 de julho de 2019     

                                              
Senhores  Pais e/ou Responsáveis 
 
Está acontecendo, até 25 de agosto de 2019, no Shopping Praça Nova, a Exposição "Quem é o 
Homem do Sudário?". Trata-se de uma exposição científica internacional sobre o Sudário de Turim. 
A exposição contém uma escultura em bronze em tamanho real do Homem do Sudário, a réplica do 
Santo Sudário em tamanho original, 34 painéis explicativos, reconstituições do Corpo impressas na 
escultura, instrumentos de tortura e um holograma em tamanho natural extraído do próprio 
Sudário. 
Composta por 5 fases, a Exposição nos leva a conhecer melhor esta peça que a ciência tem estudado 
tão a fundo. A divisão em fases (Análise Científica, Percurso Histórico, Análise Médico Forense e 
Holograma e Estátua de Bronze) nos ajudam a compreender melhor os mistérios deste lençol 
sepulcral. 
Diante disso, aproveitando a passagem da exposição em nossa cidade, alinhada com os conteúdos 
trabalhados ao longo do ano, queremos convidar os estudantes da Crisma para uma visita guiada 
ao local.  
Após a visitação, haverá um tempo livre de confraternização entre os estudantes e catequista, tendo 
em vista que é o último encontro do semestre.  

 
Orientações: 

 Data: 25/7/19; 

 Saída: 13h30 – em frente ao Colégio – Van fretada pelo Colégio; 

 Retorno: 16h30 – em frente ao Colégio; 

 Fazer o uso do uniforme do Colégio; 

 Entrega da autorização, até dia 23/7, pela manhã, na sala da Pastoral. 
 

Este momento é fundamental na caminhada dos vossos filhos. Primando a unidade entre família, 
Igreja e Catequese. Aguardamos vocês! Fraternalmente,  

  
        Valdinei Cagnini                                                                                                Neimir Mentges 
            Catequista                                                         Coord. de Pastoral 
________________________________________________________________________________ 

Autorização – entregar até 23/7/19  
 
Autorizo meu (minha) filho(a)_____________________________________a participar  da visita a 
Exposição “Quem é o Homem do Sudário?”,  dia 25/7/19, quinta-feira, das 13h30 às 16h30, 
conforme Circular  172/2019. 
 
Ciente:  ___________________________ 
        Assinatura do responsável                                                                                 Em:___/___/2019 


