
LA ROCHELLE
FRANÇA, 1461

ilagre Eucarístico de 

O Milagre Eucarístico de 
La Rochelle nos apresenta a 
história da cura instantânea de
um menino que aos sete anos de
idade ficou mudo e paralítico.
Depois de ter recebido a
Comunhão na Missa de Páscoa
em 1461, o menino ficou com-
pletamente curado da paralisia 
e adquiriu novamente o uso da
fala. O documento mais fidedigno
que descreve, com desenhos, este
Milagre, é o quadro-manuscrito
que ainda hoje é conservado na
Catedral de La Rochelle.

NEUVY SAINT SÉPULCRE
FRANÇA, 1257

O Preciosíssimo Sangue de Jesus

Na igreja de 
Neuvy Saint Sépulcre 
nas redondezas de Indre, 
se conservam duas gotas 
do Sangue do Nosso Senhor
Jesus Cristo recolhidas no
Calvário durante a Paixão.
Essas gotas foram levadas 
à França em 1257 pelo
Cardeal Eudes quando 
regressava da Terra Santa.
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urante a Páscoa de 1461, a senhora Jehan
Leclerc levou o seu filho de 12 anos,
Bertrand à igreja de São Bartolomeu.

Aos sete anos de idade o menino ficou mudo e
paralítico por causa de uma queda. No momento
da Santa Comunhão, o menino deu a entender à
sua mãe que queria receber Jesus Eucaristia.
A princípio, o sacerdote não queria dar a
Comunhão porque como ele não podia falar, não
podia confessar-se. Mas o menino continuava a
suplicar e o sacerdote finalmente cedeu e permitiu-
lhe receber a Eucaristia. 

Assim que Bertrand recebeu
a Hóstia sentiu uma força misteriosa e viu que
podia mover-se e falar. Estava curado!
Conforme o documento escrito à mão imediata-
mente depois do Milagre, as primeiras palavras
que Bertrand pronunciou foram: “Auditorium
nostrum in nomine Domini!”. O documento
mais fidedigno que descreve com desenhos este
Milagre, é o quadro-manuscrito que ainda hoje é
conservado na Catedral de La Rochelle.

sta Relíquia, constituída de Sangue
coagulado e puro, quer dizer não 
misturado com água ou terra, desde 1257

é conservada na igreja de Neuvy Saint Sépulcre,
edificada na primeira metade do ano 1000
conforme o modelo da igreja do Santo Sepulcro
em Jerusalém.
Para homenagear a Santa Relíquia do
Preciosíssimo Sangue de Jesus, numerosas 
indulgências foram concedidas.
Em 1621 o Arcebispo de Bruges André Frémiot,
para propiciar o seu culto, fundou a Irmandade
do Preciosíssimo Sangue e dois anos depois, o
Papa Gregório XV concedeu novas indulgências
aos devotos do Santo Sangue. Todas as segundas-
feiras de Páscoa e o 1º de julho de cada ano se
celebram missas solenes e procissões para adorar 
e homenagear a Sacra Relíquia.
Muitas graças são atribuídas à invocação do Santo
Sangue de Neuvy-Saint-Sépulcre.
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Cópia em preto e branco 
de uma das páginas de um 
manuscrito que relata o Milagre   

Exterior da igreja onde ocorreu 
a prodigiosa cura   

Relíquia do Preciosíssimo Sangue

Interior da Basílica

Basílica de Santo Estevão, Neuvy-
Saint-Sépulcre, fundada em 1049
onde está guardada a Relíquia 
do Preciosíssimo Sangue 
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