
SÃO BERNARDO DE CLARAVAL 
FRANÇA, SÉCULO XII

Converte um Duque com a Eucaristia

São Bernardo foi protagonista
de um importante Milagre
Eucarístico. O Duque de
Aquitania tinha se separado 
da Igreja Católica e não tinha
nenhuma intenção de voltar.
Mas São Bernardo, depois de
ter celebrado a Missa, parou
diante do Duque com o
Santíssimo Sacramento. Ele
sentiu-se agitado por uma
força misteriosa, caiu ajoelhado
e pediu perdão pelo seu 
afastamento da Igreja Católica.

SÃO JOÃO BOSCO

São João Bosco foi sempre
muito devoto da Eucaristia 
e numerosos são os escritos
em que o santo fala da 
importância desse
Sacramento. Uma vez, 
tendo sobrado somente oito
Hóstias na píxide, começou 
a multiplicá-la e assim 
pôde dar a Comunhão aos
360 rapazes que assistiam 
a sua Missa.
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m dos biógrafos de São Bernardo conta
que o santo “tinha ido a Aquitania para
reconciliar um Duque daquela Província.

Mas como ele rejeitava a Reconciliação, o santo
de Deus dirigiu-se ao Altar para celebrar a missa
enquanto o Duque esperava na porta da igreja,
porque estava excomungado. 

Depois da consagração, Bernardo
colocou a Hóstia na pátena e saiu da igreja com a
face inflamada de santa ira. Quando estava diante
do Duque, censurou-o com estas palavras: “Nós
imploramos e tu nos desprezaste: eis que é chegada
a hora, o Filho da Virgem veio a ti, o Senhor da
Igreja que tu persegues, eis que está diante de ti
Aquele Juiz que um dia terá a tua alma nas mãos:
te atreverás rejeitá-lo como fizeste com o servo?
Resiste se fores capaz!”
Imediatamente o Duque sentiu as suas pernas
dobrarem-se e prostrou-se aos pés de Bernardo,
quem ordenou-lhe de alçar-se para escutar a sen-
tença de Deus. O Duque levantou-se tremendo e
fazia tudo o que Bernardo lhe mandava”.

s biógrafos contam que em 1848, durante
uma Missa celebrada em homenagem à
Festa da Anunciação, Dom Bosco percebeu
que só tinham oito Hóstias na píxide que

estava no Tabernáculo, na hora de dar a Comunhão
aos 360 rapazes que assistiam à Missa. Todo mundo se
deu conta disso e começaram a perguntar-se que coisa
ia fazer Dom Bosco. Giuseppe Buzzeti, que seria um
dos primeiros sacerdotes salesianos, servia na Missa e
quando viu Dom Bosco multiplicar as Hóstias e dar a
comunhão aos 360 rapazes, passou mal com tanta emoção.
Dom Bosco uma vez contou que sonhou com uma
terrível batalha marítima, desencadeada por uma
grande frota de pequenas e grandes embarcações que
lutava contra uma barca majestosa, símbolo da Igreja. 
A barca foi atingida muitas vezes, mas saía sempre 
vitoriosa e o Papa a conduzia para ancorar-se segura
entre duas colunas que saíam do mar. Na primeira, ele-
vava-se uma grande Hóstia com a inscrição “Salus 
credentium”, sobre a outra, mais baixa, ficava a estátua da
Imaculada com a inscrição “Auxilium Crhistianorum”.
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