Questões sobre o filme “O Corpo”
1. No primeiro encontro de Matt com o cardeal Pesci, afirma Pesci "Nós estamos
contando com você para proteger a Igreja". Matt interrompe "Proteger a fé".
Pesci afirma: "Eles são sinônimos: proteger a Igreja é proteger a fé". Até que ponto
a Igreja (independentemente de qual denominação) é essencial para a fé cristã?

2. Quando Sharon encontra pela primeira vez Matt, ela afirma: "Eu não vou mentir
para você." Ele responde: "Por que eu iria pedir-lhe para mentir? Por quê?" Ela
responde: "Porque os meus dados arqueológicos irão entrar em conflito com
suas crenças religiosas. Não se esqueça disso". Se a arqueologia entra em conflito
com o dogma religioso, como as vezes acontece, quais são as opções para o fiel?

3. Matt constata que os ossos no túmulo são as de um homem que tinha cinco
centímetros mais curtos que a imagem no Sudário de Turim. Isso, para Matt,
sugere que os ossos no túmulo não são realmente aqueles de Jesus. Sharon fica
ofendida com a comparação e diz: "Parabéns, Padre, você veio para provar
alguma coisa, e agora você já provou". O que é tão ofensivo para Sharon frente à
linha de raciocínio de Matt?

4. Sharon pede Matt para ler os evangelhos como um cientista, não como um crente.
Matt responde que não pode porque ele não é um cientista, mas um padre. Quais
são as diferenças essenciais na maneira um crente e um cientista olha para a
Bíblia ou algum outro texto sagrado?

5. Moshe Cohen, o adido de Israel, afirmou que a descoberta do corpo de Jesus "não
vai ser o fim do cristianismo ou da Igreja Católica. (...). A religião não é baseada em
um sistema racional de provas. Ela sobrevive por causa da necessidade humana.
Nós oferecemos uma prova de que Cristo não ressuscitou, aqueles que acreditam no
Cristianismo não vão acreditar em nós. Algumas pessoas podem cair fora. Mas, sabe
o que vai acontecer? O cristianismo vai sobreviver". Cohen está certo?

6. Numa cena, perguntam ao Cardeal Pesci: "Você realmente acredita que ele está no
túmulo?" Pesci responde: "Eu não me preocupo muito com isso. Minhas

preocupações são para a Igreja e seus problemas reais". O que dizer sobre esta
resposta em vistas a fé pessoal de Pesci?

7. Na tentativa de reprimir os resultados de Sharon, afirma Matt, "Se você tirar a
ressurreição, tirará a divindade de Jesus, e com isto acabará com o sonho de
milhões de pessoas que acreditam que ele é tudo o que eles têm". Sharon
responde que "A verdade vos libertará". Quem está certo?

8. Com as provas dando suporte a afirmação de que o corpo é o de Jesus, a fé de Matt
enfraquece e ele vai ao Padre Lavelle pedir algum conselho, algo que lhes dê
sustentação, algo firme para segurar. Perante as evidências, o que poderia ser
oferecido a Matt para apoiar a sua fé?

9. A fé do Padre Lavelle lentamente se desfaz e ele acaba se matando. Matt se sente
responsável e diz: "Se o corpo é o de Jesus Cristo, eu releguei o Padre Lavelle
ao esquecimento, ao nada". O que há de errado com a linha de raciocínio de Matt?

10. A descoberta do túmulo tornou-se rapidamente envolto em tensão política entre
israelenses e palestinos. A intriga política, de fato, desponta na trama. Em que
medida a política se vale da religião para seus próprios fins e vice-versa?

11. Quando a tumba é demolida no final do filme, aparece uma inscrição em pedra,
deixando claro que corpo não era de Jesus: "Por favor, Deus, leve o meu filho
David como o senhor levaste o seu próprio filho”. Será que o filme poderia ter sido
melhor se esta cena fosse deixada de fora?
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