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ilagre Eucarístico de 

Na Páscoa de 1570, na Igreja
de Santo Erasmo em Veroli,
durante a exposição do 
SS. Sacramento (que naquele
tempo se apresentava 
encerrado num relicário 
cilíndrico colocado dentro de
um grande cálice ministerial,
coberto pela patena), durante
as Quarenta Horas de 
adoração pública, o Menino
Jesus surge na Hóstia exposta
e concede numerosas graças.
Hoje, o cálice onde foi
exposto o SS. Sacramento está
guardado na Igreja de Santo
Erasmo, e é utilizado uma vez
por ano, na terça-feira de
Páscoa para a celebração da
Santa Missa.

a Páscoa de 1570, na Igreja de Santo
Erasmo, a Hóstia Consagrada segundo o rito
tradicional, estava fechada num relicário de

prata de forma cilíndrica com tampa de fecho,
que por sua vez é colocado dentro de um grande
cálice ministerial, também esse de prata e coberto
com a patena. Tudo isto, por fim é envolto num
elegante tecido de seda. É necessário realçar que
no século XV, a exposição do Santíssimo no reli-
cário era pouco difundida, apesar de no Concílio
de Colónia (1452) se ter já falado sobre este
assunto. Era habitual que cada Irmandade da
cidade fosse adorar o SS. Sacramento exposto,
por uma hora. Assim, se inscreveu a Irmandade
da Misericórdia , que precedia a do Corpo de
Deus e da Nossa Senhora, vestidas com os seus
hábitos negros, que se ajoelhavam a rezar. 

O documento mais autorizado sobre
este Milagre Eucarístico foi redigido pela Cúria
imediatamente após os factos, e está conservado
no arquivo da Igreja de Santo Erasmo. Muito
detalhado é o depoimento de um certo
Giacomo Meloni, que estava entre as primeiras
testemunhas que assistiram ao Prodígio: «E
assim elevando os seus olhos para o cálice, viu,
do pé ao copo do cálice, uma resplandecente
estrela e sobre a estrela aparecia o SS.
Sacramento de tamanho similar ao que costuma
usar o sacerdote na Missa, e a estrela estava
pegada ao SS. Sacramento(…). Esta maravilha,
completou-se no momento em que se viram em
torno da Hóstia Consagrada adoráveis crianças,
semelhantes a pequenos anjos …». Ainda hoje,
na terça-feira de Páscoa, o Prodígio é recordado
todos os anos com uma solene cerimónia, na

qual participa também o Bispo. O cálice com a
patena onde foi exposto o SS. Sacramento, 
continua sempre guardado entre as relíquias dos
santos, tal como a custódia de prata. As sagradas
espécies da Hóstia Milagrosa de Veroli, cerca de
112 anos depois foram consumadas. Em 1970,
por ocasião do quarto centenário do Prodígio,
celebrou-se o terceiro Congresso Eucarístico da
Diocese de Veroli – Frosinone. Cada primeira
sexta-feira do mês, na Igreja do Milagre
Eucarístico, faz-se a adoração do SS. Sacramento
e permanecem fechadas todas as outras igrejas.
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