ilagre Eucarístico de

ERDING
ALEMANHA, 1417

Na Quinta-feira Santa do
ano de 1417 um camponês
roubou uma Hóstia
consagrada. No meio do
caminho ela escapou das
suas mãos e ficou flutuando
no ar. Em vão ele tentou
recuperá-la. Foi somente
graças à intervenção do Bispo
que a Partícula foi recuperada.
No lugar onde o Milagre
aconteceu edificou-se
rapidamente uma capela.
Muitas curas e milagres
foram atribuídos à veneração
desse Milagre.

U

m pobre camponês de Erding, não conseguia
de nenhuma maneira melhorar a sua condição
econômica por mais que trabalhasse muitas
horas por dia. O seu vizinho, ao invés, que fazia
o mesmo trabalho conseguia viver comodamente.
Um dia, ele contou ao camponês que o êxito do
seu trabalho era devido a que ele guardava o
Santíssimo Sacramento dentro da sua casa. O
pobre camponês, ignorante em matéria de fé,
pensou que o Santíssimo Sacramento fosse uma
espécie de amuleto e decidiu imitar o seu vizinho.
Na quinta-feira Santa, ele foi à Missa e depois de
receber a Comunhão, escondeu a Hóstia num
lenço e saiu da igreja. No meio do caminho, a
sua consciência começou a pesar e assim decidiu
voltar atrás e devolver a Partícula. Enquanto
caminhava a Hóstia escapou das suas mãos e
voou com o vento. O camponês procurou a
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Hóstia, mas não conseguiu encontrá-la. Aterrorizado
com o acontecimento, correu para advertir o
pároco que foi imediatamente ao lugar onde a
Hóstia tinha desaparecido.

Assim que chegou o sacerdote viu que

a Partícula estava sobre montinho de terra e que
emanava uma luz muito forte. Aproximou-se
para pegá-la, mas ela voou outra vez e desapareceu.
O sacerdote, então, advertiu o Bispo que quis
ir pessoalmente o lugar do Milagre. A Hóstia
apareceu de novo flutuando no ar, o Bispo e os
cidadãos decidiram, então, construir uma
capela em memória do Milagre Eucarístico. A
multidão de peregrinos que vinham a ver o
lugar do Milagre começou a ser tão grande
que em 1675, as autoridades locais decidiram
construir um Santuário mais amplo de estilo

Santuário do Preciosíssimo Sangue, Erding

barroco. O Bispo Kaspar Künner di Freising, no
dia 19 de Setembro de 1677, abençoou a nova
igreja que foi dedicada ao Preciosíssimo Sangue.
O Santuário guarda diversas Relíquias entre elas,
o Preciosíssimo Sangue de Cristo e desde 1992
está sob a custódia da Ordem dos Monges de
São Paulo do deserto.

