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ONIL
ESPANHA, 1824

No Milagre Eucarístico
de Onil, um Relicário que
continha uma Hóstia
Consagrada foi roubado da
igreja paroquial. Alguns dias
depois, uma mulher da aldeia
vizinha, de Tibi, encontrou o
Relicário com a Partícula
roubada lá dentro, no meio de
um campo de verdura.
Exactamente 119 anos depois,
em 28 de Novembro de 1943,
D. Guillermo Hijarrubia,
delegado do Arcebispo de
Valência, confirmou a
autenticidade do Milagre ao
verificar a conservação
incorrupta da Hóstia. Ainda
hoje a Partícula se mantém
intacta não obstante terem
transcorrido mais de 182 anos.

E

m 15 de Novembro de 1824 o Relicário que
continha o Santíssimo Sacramento e alguns
objectos dedicados ao culto foram roubados
na igreja de Onil por Nicolás Bernabeu que desde
criança tinha sido menino do coro justamente
naquela Igreja. A notícia do roubo sacrílego
difundiu-se bem depressa em toda a região. Quando
o ladrão tentou revender os objectos roubados em
Alicante, provocou súbitas desconfianças no
negociante que decide advertir as autoridades.
Nicolás Bernabeu foi preso, mas não queria revelar
onde tinha escondido o Relicário que ainda
continha o Santíssimo. Os fiéis e as autoridades
civis procuraram por vários dias, até mesmo no
campo, mas foi justamente na aldeia vizinha, em
Tibi, onde o ladrou se tinha estabelecido para
viver, que a senhora Teresa Carbonell, a 28 de
Novembro de 1824, encontrou o Relicário
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Festa em honra do Prodígio chamada “La Pedredia”, em memória
do lugar onde foi encontrada a Hóstia

Relíquia da Hóstia que se conserva intacta

roubado na zona chamada de “La Pedrera”. A
mulher logo o restituiu a Onil onde foi acolhido
com grandes festejos. Exactamente 119 anos
depois, em 28 de Novembro de 1943, D.
Guillermo Hijarrubia, delegado do Arcebispo de
Valência, confirmou a autenticidade do Milagre
ao constatar a perfeita conservação da Partícula
contida no Relicário roubado.
Ainda hoje se pode admirar na Igreja
paroquial de S. Giacomo Apóstolo, em Onil, a
Hóstia milagrosa que permaneceu intacta depois
de quase dois séculos. Celebra-se todos os anos a
Festa de Nosso Senhor “Robat” para comemorar
o Prodígio Eucarístico e a descoberta da Hóstia.

Relíquia da Hóstia Milagrosa

