ilagre Eucarístico de

ROMA

ITÁLIA, VI-VII SÉCULO

A relíquia deste Milagre
Eucarístico encontra-se preservada no mosteiro beneditino,
em Andechs, na Alemanha.
Aconteceu em Roma no ano
de 595 durante uma celebração
eucarística presidida pelo
Papa S. Gregório Magno. No
momento de receber a Sagrada
Comunhão, uma nobre dama
romana começou a rir porque foi
assaltada pela dúvida acerca da
verdadeira presença real de Cristo
no Pão e no Vinho consagrados.
O Santo Padre, então, perturbado
pela incredulidade, decidiu que
ela não podia receber a
Comunhão, e logo as espécies
do pão e do vinho se transformaram
em Carne e em Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo.

E

Missa miraculosa de S. Gregório Magno,
Domenico Cresti (1559 -1638)

Capela onde a Relíquia
de Andechs está guardada

Antigo Missal com a
gravura de S. Gregório
celebrando a Missa

ntre as obras mais importantes nas quais
vem mencionado este Milagre Eucarístico,
que aconteceu em Roma no ano de 595,
está a “Vita Beati Gregorii Papae” da autoria do
Diácono Paulo no ano de 787.

Era

Relicário que contém a Hóstia do Milagre que se conserva
hoje em Andechs

costume

naquela

época,

que o pão utilizado para a celebração da missa
fosse preparado pelos fiéis. O Papa S. Gregório
Magno foi testemunha directa deste Prodígio. Um
domingo enquanto celebrava a Santa Missa na
antiga igreja dedicada a São Pedro, no momento
de distribuir a Comunhão, apercebeu-se que
entre os fiéis em fila para a Comunhão estava presente uma das mulheres que tinham preparado o
pão para a consagração. Esta ria sonoramente. O
Pontífice perturbado com a situação, interrogoua, pedindo-lhe explicação para o motivo daquele
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comportamento. A mulher justificou-se, dizendo
que lhe era impossível acreditar que naquele
pão, que ela mesma tinha preparado pelas suas
mãos, apenas graças às palavras da consagração
se transformasse no verdadeiro Corpo e o Sangue
de Cristo. São Gregório proibiu-lhe então que
fizesse a Sagrada Comunhão e começou a implorar
a Deus para que a iluminasse. Tinha apenas acabado
de orar quando viu transformar-se em verdadeira
Carne e Sangue, aquela fracção de pão preparada
pela mulher. Então esta, arrependida, ajoelhou-se
e começou a chorar. Ainda hoje, parte da Relíquia
deste Milagre está guardada em Andechs, na
Alemanha, no Mosteiro Beneditino.

Missa milagrosa na qual
S. Gregório livra numerosas
almas do Purgatório

Missa de S. Gregório, Museu
Hiéron, Paray-le-Monial

Igreja do Mosteiro
Beneditino de Andechs

AdrienYsenbrandt. Século XVI. Aparição de Jesus marcado
pela Paixão durante uma Missa de S. Gregório

