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A Carne

e o Sangue
milagrosos

de Lanciano

têm as mesmas
características

de carne e sangue
recém extraídos

de um ser vivo.

Traçado da eletroforese das proteínas do Sangue do Milagre.
O perfil das frações proteicas do soro é comparável a uma
amostra de sangue fresco.

O Relicário do século XVIII que contém a Hóstia e o Sangue
coagulado, doação do munificente cidadão Domenico Coli.

Fibrocélulas musculares
Os cinco grumos de Sangue vistos
com uma lente de aumento.
No Sangue do Prodígio estão
presentes todos os componentes
do sangue fresco. É milagre no
milagre, cada um dos 5 grumos
de Sangue pesam separadamente
15,85 gramas e é o mesmo peso
dos 5 grumos pesados juntos!

Um nervo vago

A carne pertence a uma parte
do miocárdio, mais precisamente
ao ventrículo esquerdo. Podem
ser bem identificados os vasos
arteriais e venosos e um duplo
e fino ramo do nervo vago.
No momento do Milagre a carne
estava viva e depois seguiu a lei
do rigor mortis.

O Milagre foi objeto de diversas
investigações das autoridades
eclesiásticas entre 1574 e 1886;
em 1970 foi submetido ao
último exame científico realizado
por professores da Universidade
de Sena. Eis as conclusões:
“A carne é verdadeiramente carne
humana (do tecido muscular do
coração); o sangue é verdadeiro
sangue (pertencente ao grupo
sangüíneo AB, o mesmo grupo
da carne); as substâncias que
compõem o sangue são de tecidos
humanos, normais e frescos;
a conservação da carne e do
sangue, deixados ao seu estado
natural por doze séculos e
expostos à ação de agentes
atmosféricos e biológicos,
permanece sendo um fenômeno
extraordinário” (relatório Linoli
41311971).

A igreja de São Francisco foi
construída aproximadamente
500 anos depois, em 1258, em cima
da capela onde ocorreu o Milagre.

Visão histológica da Carne

Análise da Hóstia
Estrutura do Endocárdio

Um lóbulo do tecido adiposo

Grade cúbica de ferro batido
dourado no qual foram
guardadas as Relíquias
aproximadamente 266 anos,
atualmente ela está na capela
da família Valsecca
Antiga pintura do Milagre
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