ilagre Eucarístico de

BREDA-NIERVAART
HOLANDA, 1300

O Milagre Eucarístico de
Breda-Niervaart realizou-se
a 24 de Junho de 1300.
Naquele tempo, a Holanda
estava ocupada por tropas do
exército espanhol e, durante
um saque, um soldado roubou
uma Hóstia Consagrada que
foi encontrada, pouco tempo
depois, por um camponês de
nome Jan Bautoen, escondida
sobre um montão de terra e
em perfeito estado. Um dos
documentos mais conceituados
e completos que descrevem
os acontecimentos ligados a
este Milagre é a pesquisa
desenvolvida pelo Bispo de Link.
Do Prodígio ficaram pistas,
não só nos documentos mas
também nas pinturas da Igreja.

A

24 de Junho de 1300, o camponês Jan
Bautoen está a cavar um terreno situado na
vizinhança da aldeia de Niervaart. Ao levantar
um montão de terra, encontrou uma Hóstia
completamente intacta, que confiou de imediato
ao pároco da aldeia de Niervaart. A Hóstia foi
colocada numa preciosa custódia, e embora tivessem
transcorrido dez anos, constatou-se que as espécies
do pão se mantinham intactas. A notícia correu
depressa entre a gente que começou a venerar
a Hóstia.

Igreja Colegiada de Nossa
Senhora, Breda

Interior da Igreja

Procissão que se realiza todos
os anos em honra do Prodígio

Artístico Relicário, no qual a
Hóstia milagrosa era levada
em procissão, Breda

Estandarte representando a
descoberta da Hóstia do Milagre

Por amável concessão do
Instituto Meertens

com este Prodígio Eucarístico. Após vicissitudes
alternadas, no século XX o culto foi solenemente
restabelecido por uma Confraria de Breda
dedicada ao Santíssimo Sacramento. Ainda
hoje, a cada ano, durante a festa do Corpo de
Deus, se fazem procissões e orações públicas em
honra do Prodígio.

Em 1449, a Partícula foi transferida para

a igreja Colegiada de Nossa Senhora de Breda, e
para guardá-la foi construído um artístico
Relicário. Com as lutas religiosas, perdeu-se infelizmente o rasto da Hóstia milagrosa, mesmo que
o povo tenha mantido sempre viva a devoção para
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A relíquia da Hóstia do Prodígio é levada em procissão (1535),
Museu Sacro de Breda

