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ilagre Eucarístico de 

Este Milagre Eucarístico 
verificou-se recentemente, 
a 5 de Maio de 2001 em
Trivandrum. Na Hóstia 
apareceu o rosto de um homem
semelhante ao de Cristo
coroado de espinhos. Sua
Beatitude Cyril Mar Baselice,
Arcebispo da Diocese de
Trivandrum escreveu a respeito
deste Prodígio: «[…] Para nós,
crentes, aquilo que acabamos
de ver é qualquer coisa em que
nós sempre acreditamos […].
Se Nosso Senhor nos está a
falar, dando-nos este sinal, 
certamente que isto necessita de
uma resposta da nossa parte».
O Relicário contendo a Hóstia
miraculosa ficou sempre 
guardado na Igreja.

Padre Fr. Johnson Karoor, pároco da 
igreja onde aconteceu o Milagre Eucarístico 
conta no seu depoimento: «Em 28 de Abril 

de 2001 na igreja paroquial de Santa Maria de
Chirattakonam iniciamos, como todos os anos, a
novena a S. Judas Tadeu. Às 8 e 49 da manhã
expus o Santíssimo Sacramento no Relicário e dei
início à Adoração pública. Poucos minutos depois,
vi aparecer como que três pontos na Santa
Eucaristia. Pus-me então a rezar e comecei a olhar
o Relicário convidando também os fiéis a olharem
os três pontos. Pedi depois aos fiéis para ficarem
em Oração e repus o Relicário dentro do
Tabernáculo. A 30 de Abril celebrei a Santa Missa
e no dia seguinte parti para Trivandrum. Sábado
de manhã, era 5 de Maio de 2001, abri a igreja
para as habituais celebrações, preparei-me, fui
abrir o tabernáculo para ver o que tinha sucedido

à Eucaristia do Relicário, e imediatamente notei
nela uma imagem, semelhante à de um rosto
humano. Estava emocionadíssimo e pedi aos fiéis
para se inclinarem e começarem a rezar, e pen-
sando eu que o rosto fosse visto somente por
mim, solicitei pois ao sacristão, que me dissesse
o que avistava no Relicário. Ele respondeu: “Vejo
uma figura de homem”. Notei que o resto dos
fiéis também olhava intensamente o Relicário.

Iniciamos a Adoração e a face de
homem, à medida que os minutos transcorriam,
tornava-se cada vez mais nítida. Não tive 
coragem de dizer nada e comecei a chorar.
Durante a Adoração tínhamos o hábito de ler
uma passagem da Sagrada Escritura. A 
passagem que me calhou naquele dia era a do
capítulo 20 do Evangelho de S. João, que narra

o episódio de, quando Jesus renascido aparece a
S. Tomás, lhe pede para olhar as suas feridas.
Consegui dizer somente poucas palavras na
minha homília, e devendo dirigir-me à paróquia
vizinha de Kokkudu para a celebração da Missa,
mandei vir rápido um fotógrafo, para registar em
foto, a Santa Eucaristia com o rosto humano nela
impresso. Duas horas depois as fotos estavam
todas estampadas e em cada foto o rosto aparecia,
em cada uma, sempre mais nítido.
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