ilagre Eucarístico de

ERDING
ALEMANHA, 1417

Na Quinta-feira Santa de
1417, um camponês roubou
uma Hóstia Consagrada que
durante o caminho lhe fugiu
das mãos e se libertou no ar.
A tentativa de recuperá-la
resultou em vão. Foi apenas
graças à intervenção directa
do Bispo que se conseguiu
reaver a Partícula. No sítio
onde aconteceu o Milagre foi
imediatamente edificada uma
capela. Foram muitas as curas
e os prodígios atribuídos à
veneração deste Milagre.

U

m pobre camponês de Erding, não conseguia
de modo nenhum melhorar as suas condições
económicas, não obstante trabalhasse muitíssimas horas ao dia. O vizinho de sua casa, que
fazia o mesmo trabalho, conseguia, ao contrário,
viver muito abastadamente. Um dia o camponês
perguntou ao vizinho como conseguia ganhar
assim tanto e o homem confiou-lhe que o seu
sucesso se devia ao facto de guardar em sua casa o
Santíssimo Sacramento. O pobre camponês,
ignorante nas coisas da Fé, pensou que o SS.
Sacramento fosse uma espécie de amuleto, e
então decide imitar o seu vizinho. Dirigiu-se á
Missa de Quinta-feira Santa e depois de ter
comungado, esconde a Hóstia num pano e sai
com este da Igreja. Quase imediatamente porém,
a sua consciência começou a remoê-lo e assim
decide devolver a Partícula. Durante o caminho
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Interior do Santuário

Relíquia do Santo Sangue

de retorno, a Hóstia escapou-lhe das mãos e
voou no ar. Ele cercou-a por todos os lados, mas
não conseguiu mais encontrá-la. Aterrorizado
pelos acontecimentos, corre rápido a advertir o
Pároco que imediatamente se deslocou ao lugar
onde tinha desaparecido a Hóstia.

Logo que chegou, o padre vê que a

Partícula estava pousada sobre um montão de
terra e emanava uma luz forte. Avizinhou-se
para prendê-la, e esta de novo se libertou no ar
e desapareceu. O sacerdote avisou então o Bispo
que quis ir pessoalmente ao sítio do Milagre. E
de novo a Partícula pairou no ar. O Bispo e os
cidadãos, decidiram então construir ali uma
capela em honra do Prodígio Eucarístico. Tal
era a multidão de peregrinos que afluía ao lugar,
que em 1675, as autoridades locais, resolveram

Santuário do Preciosíssimo Sangue, Erding

erigir um novo Santuário em estilo barroco, com
mais capacidade. O Bispo Kaspar Künner de
Freising, a 19 de Setembro de 1677, benze a nova
Igreja que foi dedicada ao Preciosíssimo Sangue.
Para o Santuário foram levadas diversas Relíquias,
entre as quais a do Preciosíssimo Sangue de
Cristo. Em 1992 o Santuário é reitorado pela
Ordem dos monges de S. Paulo do Deserto.

