
SÃO PEDRO DAMIÃO
ITÁLIA, SÉCULO XI

ilagre Eucarístico de 

Uma feiticeira que queria fazer
um malefício, pediu a uma
mulher cristã que lhe trouxesse
uma Hóstia Consagrada. 
A mulher foi à missa e quando
recebeu a Hóstia escondeu-a
num lencinho. O sacerdote viu
o que ela fez e foi atrás dela,
quando a alcançou mandou que
ela mostrasse o lenço. A mulher
abriu o lencinho e maravilhados,
viram que a Hóstia roubada
tinha se transformado em
Carne e a outra metade conser-
vava ainda o aspecto de Pão.  
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ilagre Eucarístico de 

Perto do Mosteiro do
Santíssimo Redentor de Scala,
em 1732, durante três meses
seguidos, apareceram os sinais
da Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo na Hóstia
Consagrada durante a exposição
do Santíssimo Sacramento.
Tudo isso verificou-se diante
de numerosos testemunhos
entre eles o grande doutor 
da Igreja, Santo Afonso Maria
de Ligório.

ão Pedro Damião, Doutor da Igreja, 
foi ordenado sacerdote no Êrmo de
Fonte Avellana. O Milagre Eucarístico

que relatamos é narrado num dos seus escritos
(Opuscul. XXXVI; patrol. lat. tom CXLV, col. 573):
“Este acontecimento Eucarístico é de grande
importância. Aconteceu no ano de 1050. Uma
mulher, cedendo à idéias abomináveis, roubou 
o Pão Eucarístico para fazer um malefício. Mas
um sacerdote percebeu o que tinha acontecido,
encurralou a mulher e recuperou a Hóstia 
evitando o furto sacrílego. Ele, então, abrindo o
linho branco que envolvia a Hóstia Santa, viu que
a metade da Hóstia tinha se transformado no
Corpo do Senhor e a outra metade permaneceu
com a sua forma natural de Partícula. Deus quer,
com um testemunho tão evidente, vencer a incre-
dulidade e a heresia dos que não querem aceitar a
Presença Real de Cristo no Mistério Eucarístico:
numa metade do pão consagrado era visível o
Corpo do Senhor, na outra a sua forma natural
para evidenciar assim, a realidade da transubstan-
ciação sacramental que acontece na consagração”.

Venerável Maria 
Celeste Crostarosa

Interior da Igreja 
do Mosteiro

Ostensório do Milagre
Mosteiro do Santíssimo

Redentor, Scala.  

Venerável Irmã Maria Celeste Crostarosa,
fundou junto com Santo Afonso Maria
de Ligório, o Mosteiro do Santíssimo

Redentor (Redentoristas). Todas as quintas-feiras,
no Mosteiro do Santíssimo Redentor de Scala,
depois da Missa matutina, se fazia a adoração
pública do Santíssimo Sacramento. A partir do dia
11 de setembro de 1732, por 3 meses consecutivos,
durante a exposição do Santíssimo apareceram na
Hóstia que estava no ostensório, os sinais da Paixão
de Cristo. Tudo isso foi visto pelas Monjas, pelo
Povo e inclusive pelo Bispo de Scala, Dom Santoro
e pelo Bispo de Castellamare. A Prodigiosa aparição
ocorreu também diante do grande doutor da Igreja
Santo Afonso Maria de Ligório. Monsenhor
Santoro escreveu uma carta ao Núncio Apostólico
de Nápoles, Monsenhor Simonetti, na qual descrevia
todos os detalhes relativos às imagens presentes na
Santa Hóstia exposta. Monsenhor Simonetti então,
transmitiu o conteúdo da carta ao Secretário de
Estado daquela época, o Cardeal Barbieri.
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São Pedro Damião

Ermo de Fonte Avellana onde viveu São Pedro Damião 
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