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Uma feiticeira para fazer um
malefício pede a uma mulher
para lhe trazer uma Hóstia
Consagrada.Esta logo se
encaminha para uma igreja e
durante a missa, no momento
da Comunhão, esconde a
Partícula num lenço. O
sacerdote porém apercebe-se de
tudo, persegue-a até fora da
igreja e ordena-lhe que lhe mostre
o conteúdo do lenço. A mulher
abre-o e maravilhados vêem que
metade da Hóstia roubada
estava transformada em Carne.

Pier Damiani, Doutor da Igreja descreve
um importante Milagre Eucarístico, do
qual ele dá testemunho directo na sua obra
«Opuscul. XXXIV; Patrol.lat., tom. CXLV,col.573».
Reportemos a tradução italiana do episódio, exactamente como o descreve este mesmo Santo: «Este é
um acontecimento Eucarístico de grande importância. Aconteceu no ano de 1050. Uma mulher
cedendo a abomináveis sugestões, estava prestes a
levar para casa o Pão Eucarístico a fim de servir para
um malefício. Porém, um sacerdote apercebe-se a
tempo, persegue-a, e exige o despojo sacrílego. Ele
então desenrola o branco linho onde a mulher tinha
embrulhado a Hóstia Santa e apercebem-se que esta
se tinha transformado de tal modo, que uma das
metades se tornara visivelmente no Corpo do Senhor,
enquanto a outra metade conservava o aspecto habitual da Partícula. Deus quis com um testemunho tão
evidente vencer a incredulidade e a heresia daqueles
que se recusavam a aceitar a Presença Real no mistério eucarístico: na metade do Pão Consagrado tinhase apresentado visível o Corpo do Senhor, deixando
na outra a sua forma natural, de modo a evidenciar a
realidade da transubstanciação sacramental que se
completa na consagração».
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SCALA
ITÁLIA, 1732

Em 1732, por três meses
consecutivos, no Mosteiro do
Santíssimo Redentor de Scala,
durante a exposição do
Santíssimo Sacramento,
apareceram sinais da Paixão
de Nosso Senhor Jesus Cristo,
na Hóstia Consagrada. Tudo
isto se verificou na presença
de inúmeras testemunhas,
entre as quais o grande Doutor
da Igreja, Santo Afonso Maria
de Liguori.

© 2006, Edizioni San Clemente

A

Venerável Maria
Celeste Crostarosa

Interior da Igreja
do Mosteiro

Relicário do Milagre

Mosteiro do Santíssimo
Redentor, Scala

Venerável Irmã Maria Celeste Crostarosa,
fundou juntamente com Santo Afonso
Maria de Liguori, o Mosteiro do
Santíssimo Redentor. Em cada quinta-feira, no
Mosteiro, ficava exposto o Santíssimo Sacramento
para a adoração pública. A partir de 11 de Setembro
de 1732 , por três meses consecutivos, durante essa
exposição solene do Santíssimo Sacramento,
aparecem na Partícula contida no Relicário sinais
da Paixão de Cristo.
Tudo isto pôde ser verificado, não só pelas irmãs
freiras e pelo povo, como também pelo Bispo de
Scala, Monsenhor Santoro e pelo Bispo de
Castellamare. A aparição acontece também na
presença de Santo Afonso Maria de Liguori.
Monsenhor Santoro escreveu uma carta ao Núncio
Apostólico de Nápoles, Monsenhor Simonetti, na
qual descrevia todos os pormenores relativos às
visões que surgiram na Santa Hóstia exposta: por
sua vez o Núncio transmite essa carta ao, na altura,
Secretário de Estado, o Cardeal Barbieri.

