ilagre Eucarístico de

SANTARÉM
PORTUGAL, 1247

O Milagre Eucarístico
de Santarém é, com o de
Lanciano, considerado
um dos mais importantes.
A Hóstia se transformou em
Carne ensangüentada que
espirrava Sangue. A Relíquia
sofreu numerosos exames
e investigações canônicas.
As duas Relíquias (Carne e
Sangue) estão conservadas
até hoje em Santarém na
igreja de Santo Estevão.
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Altar onde a Relíquia do
Milagre é conservada

Interior da Igreja

O

s Papas Pio IV, San Pio V, Pio VI e
Gregório XIV concederam Indulgência Plenária
a quem visitasse as preciosas Relíquias do
Milagre Eucarístico de Santarém que ainda hoje é
possível ver na igreja de Santo Estevão.
Conforme a data registrada na cópia do Documento
do ano de 1346, emanado pelo Rei Afonso IV; no
dia 16 de Fevereiro de 1266 em Santarém, uma
jovem que tinha muito ciúmes do marido procurou
uma feiticeira que a ajudasse. A feiticeira sugeriu
que ela fosse à igreja e roubasse uma Hóstia
consagrada para fazer um feitiço de amor.
A jovem, então, roubou a Hóstia e escondeu-a
num lenço de linho que imediatamente se manchou
de Sangue. Aterrorizada, correu à casa para ver o
que tinha acontecido e viu maravilhada que o
Sangue saia da Hóstia. A mulher, atordoada,
guardou a Partícula dentro de um móvel do seu
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Ampola que conserva
o Preciosíssimo Sangue que
escorreu da Hóstia

Pedro Crasbeeck. Estampa
de 1612 que reproduz
exatamente a ampola de
vidro na qual foi encontrada
a Hóstia do Milagre.

quarto, mas de noite, um facho de luz saiu do
móvel e tudo ficou iluminado como se fosse de
dia; o marido vendo isso começou a perguntar
à esposa o que estava acontecendo e ela se viu
obrigada a contar tudo.

No dia seguinte, o casal informou

tudo ao pároco e ele foi na casa deles para pegar
a Hóstia e levá-la para a igreja de Santo Estevão.
Organizou-se uma solene procissão conformada
por muitos religiosos e leigos para acompanhar
o regresso da Hóstia à igreja.
A Hóstia sangrou durante três dias consecutivos
e foi colocada num magnífico relicário feito
com cera de abelhas.
No ano de 1340 verificou-se outro Milagre:
quando um sacerdote abriu o Tabernáculo viu
que o Copão de cera estava todo espedaçado

Relíquia da
Hóstia Milagrosa

e que um Copão de cristal tinha tomado o seu
lugar. O Sangue estava ali dentro misturado com
a cera.
Hoje, a Sagrada Hóstia está guardada num Trono
Eucarístico do século XVIII sobre o Altar Maior.
A igreja de Santo Estevão é atualmente conhecida
como o Santuário do Santo Milagre.
Em diversas ocasiões, no decorrer dos séculos, a
Hóstia espirrou Sangue e nela apareceu a imagem
de Nosso Senhor Jesus impressa; São Francisco
Xavier, apóstolo da Índia, foi testemunha desse
Prodígio quando visitou o Santuário antes partir
em Missão.
Desde que ocorreu o Milagre, todos os anos, no
segundo domingo de abril, a Relíquia sai em
Procissão da antiga casa do casal até a igreja de
Santo Estevão. Essa casa foi transformada em
capela no ano de 1684.

