
WEITEN-RAVENDORF
ÁUSTRIA, 1411

No século XV, na Áustria, 
realizaram-se diversos furtos de
Hóstias Consagradas e por esse
motivo, os religiosos do lugar,
tomaram o hábito de guardar
as Partículas nas sacristias. 
Não obstante essas precauções,
em 1411, um ladrão conseguiu
roubar uma Hóstia Consagrada
da Igreja Paroquial de Weiten.
A Partícula escorregou inadver-
tidamente para terra durante 
a viagem, e foi encontrada,
alguns dias depois, por uma
devota senhora. A Hóstia, toda
resplandecente, estava dividida
em duas partes, as quais contudo,
se apresentavam unidas entre 
si, graças a filamentos de 
carne ensanguentada.

a Igreja Paroquial de Weiten, um ladrão
conseguiu atingir a sacristia e apoderar-se de
uma Hóstia Consagrada que enfiou numa

das suas luvas. Nas crónicas da aldeia de Weiten,
ressalta que este furto acontece em 1411. O ladrão
montou depois a cavalo com a intenção de dirigir-
se à aldeia vizinha de Spitz. Em vez de tomar a
estrada principal, escolhe a lateral que passa atra-
vés da fossa de Mühldorf e é conhecida com o
nome de «Am SchuB». Quando o homem chegou
ao ponto, no qual ainda hoje se encontra uma das
capelas construídas em honra do Milagre, o seu
cavalo parou e não se moveu mais, não obstante o
restante percurso. Alguns camponeses que estavam
a trabalhar nos campos circundantes viram a cena
e acorreram a ajudá-lo. O cavalo estava como 
que petrificado e não havia maneira de fazê-lo
mover-se. Inesperadamente o animal partiu a

galope com o dono e a Hóstia escondida na luva
deslizou para terra, sem que ninguém disso se
tivesse apercebido.

Poucos dias depois, a senhora Scheck
de Mannersdorf encontrava-se a passar por
aquele sítio e descobre junto de uma sebe, uma
luz fortíssima com uma Hóstia no centro. A
mulher recolhe-a e para sua grande admiração,
notou que a Partícula estava partida em duas
partes, que contudo, continuavam unidas entre
si, graças a fios de carne sangrenta. A senhora,
comovida, mandou erigir exactamente naquele
ponto, e a expensas suas, uma pequena capela
em sinal de agradecimento. Logo que a notícia
se espalha, começaram a convergir àquele local,
numerosos fiéis. Seguidamente foi necessário
construir uma igreja com maior capacidade,

capaz de conter as grandes multidões que vinham
todos os anos em peregrinação, para honrar a
Preciosa Relíquia.N
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Igreja Paroquial de Weiten

Vista panorâmica de Weiten

Pintura antiga presente na Paróquia de Weiten, na qual 
o Milagre está representado

Capelinha construída no lugar onde foi encontrada a Hóstia

ilagre Eucarístico de 


