
Estandarte da Igreja de Santo Oswald, no qual está representada 
a cena do Milagre
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ilagre Eucarístico de 

A cidadezinha de Seefeld 
é meta de numerosas 
peregrinações cujo motivo 
é um Milagre Eucarístico 
realizado em 1384. O 
cavaleiro Oswald Milser,
durante a Missa de Quinta-feira
Santa, exige que o sacerdote o
comungasse com a magna
Hóstia. No momento em que
estava para receber a
Comunhão, o pavimento
começou a tremer e por 
causa disso, Oswald sentiu-se
como que num remoinho. 
O sacerdote retira então a
Hóstia para o altar, e desta
começou a cair Sangue.

a cidadezinha de Seefeld, Oswald Milser,
castelão de SchloBerg, durante a Missa de
Quinta-feira Santa de 25 de Março de

1384, pretende receber a magna Hóstia, tal e qual
a do sacerdote celebrante. Porém, no momento
em que estava para comungá-la, o chão começou
a tremer e fende. Oswald agarrou-se ao altar para
não cair, e o sacerdote retirou imediatamente a
Hóstia, da boca do homem. O tremor então 
cessou e da Hóstia começou a destilar Sangue
vivo. Foram numerosas as testemunhas que 
assistiram ao Milagre e bem depressa a notícia se
espalha por toda a nação. Mesmo o imperador
Massimiliano I, dele foi muito devoto. Hoje é
possível visitar a Igreja de Santo Oswald onde está
exposta a preciosa Relíquia da Hóstia manchada
de Sangue, para além de inúmeras pinturas que
reproduzem o Prodígio. 
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Igreja de Santo Oswald

Altar-mor da Igreja de Santo Oswald, Seefeld

Antiga representação 
do Prodígio

Altar do Milagre
Frescos da Igreja que descrevem
o Milagre

Pintura do Milagre Eucarístico
de Seefeld

A Elsbethenkapelle em
Hopfgarten, no Brixental, Tirol,
erigida em 1494 pelo Presbítero
Bartholomäus Hamersbach

Representação do Milagre de
Seefeld. Detalhe da campainha
gótica, Igreja de Santo Oswald
(1470)
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Milagre de Seefeld, pormenor do tecto


