
 

 
 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Caros irmãos e irmãs,  

Graça e Paz de nosso Senhor Jesus Cristo!  

A Comissão Diocesana de 

Animação Bíblico-catequética com grata 

satisfação apresenta este “Subsídio para a 

formação do Sacramento da Eucaristia”. 

Desse modo, desejamos contribuir na 

preparação de encontros de formação e 

aprofundamento de temas importantes da 

nossa fé católica, sobretudo, quando 

tratarmos dos encontros de formação para 

os nossos amados (as) catequistas, seja na 

Comunidade, Paróquia ou Forania. Isso 

propomos em vistas da verdadeira 

experiência da fé, sem descuidar da formação dos nossos catequistas de Batismo, de Eucaristia 

e Crisma, entendendo que a formação é um caminho seguro para uma catequese autêntica a 

respeito de Jesus Cristo e sua Igreja. 

  A Comissão não objetiva transportar para este material todo o conhecimento eclesial do 

Sacramento da Eucaristia – o que seria impossível e pretensioso -, mas contribuir com as 

comunidades e paróquias, no sentido de que os catequistas (e todo povo de Deus) sejam cada 

vez mais íntimos da fé celebrada – a Eucaristia. Por isso, apresentamos temas relacionados aos 

aspectos bíblico, teológico e pastoral do Augustíssimo Sacramento.  

Lembramos, ainda, àqueles que tenham contato com esse material, que não se trata de 

um ineditismo, mas de uma compilação, uma organização de fontes já existentes, as quais estão 

referenciadas.  

Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos e que a Imaculada Conceição, nossa Padroeira, 

acompanhe os caminhos da Catequese Diocesana, para fazer conhecer o Seu Filho, Jesus Cristo.  

 

Pe. José Jorge Santos Rodrigues 

Coordenador da Comissão Diocesana de Animação Bíblico-catequética 
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O SACRAMENTO DA EUCARISTIA E A IGREJA 
 

A Igreja é o grande sinal escatológico da vinda do Reino. “Não pode ter a Deus por Pai 

quem não tiver a Igreja por Mãe.” (São Cipriano, De cathol. Eccl. Unitate, n. 6). Aos Apóstolos 

foi incumbido o encargo do depósito da fé, de igual modo, aos seus legítimos sucessores, os 

bispos, a tríplice missão de santificar, governar e ensinar1. (cf. LG 24). A Eucaristia é um culto 

de ação de graças ao Pai (cf. CIC 1360). Do mistério pascal nasce a Igreja, bem como a 

Eucaristia (cf. EE 3). Os sacramentos apontam para uma realidade última, os ritos possuem em 

si um sentido escatológico. Assim, a Igreja vive continuamente da Eucaristia e, a Eucaristia faz 

a Igreja 

A missão da Igreja é, em primeiro lugar, a salvação das almas. A salvação está em viver 

em comunhão com a Igreja visível que é reflexo da Igreja invisível. (cf. LG 8). A salvação 

consiste em uma vida sacramental (cf. Jo 6, 52). “A fé da Igreja é essencialmente fé eucarística 

e alimenta-se, de modo particular, à mesa da Eucaristia.” (SC 6). Assim, é também, um alimento 

espiritual. A Igreja não é eucarística por obra humana, não por nossos méritos, mas por 

misericórdia divina: não são os homens que a tornam santa, mas Aquele que a santificou (cf. 

MF 51).  

Não existe Eucaristia sem a ação do Espírito Santo: no momento ápice da celebração o 

sacerdote pede ao Espírito Santo, com a finalidade de santificar as oferendas, pronunciando as 

seguintes palavras da epiclese (cf. IGMR 79c): “Santificai, pois, estas oferendas, derramando 

sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 

vosso Filho e Senhor nosso.” (Missal Romano, 1992, p. 478). Entendemos que as palavras 

presentificam o ato, pois a graça dá sentido ao rito.  

Os sacramentos, por excelência a Eucaristia, servem para curar o homem. Não é um 

reflexo de uma necessidade divina, mas a finalidade está em resgatar o homem do que lhe afasta 

da comunhão. “A Eucaristia, de fato, é sacrifício e é, também, sacramento; e difere dos outros 

sacramentos enquanto não só produz a graça, mas ainda contém de modo permanente o próprio 

autor da graça.” (MD 117). 

 O Sacramento da Eucaristia realiza a eficácia da ação batismal. A Eucaristia é uma ação 

de graças. Pois, tendo recebido o Espírito Santo, no Batismo, o cristão alimenta a sua vida 

 
1A estes legítimos sucessores dos Apóstolos foi depositada, por meio da graça sacramental, a forma de perpetuar 

a Igreja no mundo: “Está presente à sua Igreja, enquanto esta dirige e governa o povo de Deus, porque de Cristo 

deriva o poder sagrado, e Cristo, ‘Pastor dos Pastores’, assiste os Pastores que o exercem, segundo a promessa 

feita aos Apóstolos: ‘Eu Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos’. (Mt 28,20).” (MF 37). 
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espiritual por meio deste sacramento, participando da vida eclesial. Na Eucaristia, Cristo se faz 

presente e se entrega à toda a humanidade, como o pão vivo descido do céu (cf. Jo 6,51). Toda 

a liturgia da Igreja volta-se veementemente para o sacrifício eucarístico e para os sacramentos 

(cf. CIC 1213). Há, portanto, uma maior excelência ao falar da Eucaristia, pois nela se encontra 

o centro de toda a vivência espiritual e eclesial. 

 O sacramento da Eucaristia compreende a plenitude, pois, Cristo está contido (presente), 

nas espécies consagradas, por completo. Em um simples pedaço de pão está contido todo o 

mistério para nossa salvação. “Ao instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus antecipa e implica 

o sacrifício da cruz e a vitória da ressureição; ao mesmo tempo, revela-se como verdadeiro 

cordeiro imolado, previsto no desígnio do Pai desde a fundação do mundo [...]” (SC 10).  

Podemos afirmar que existe uma relação do presente com o futuro: o sacramento torna-

se presente por meio da consagração do pão e do vinho; também, é um sinal futuro, pois é 

escatológico (cf. SC 30). Para isso, o Espírito Santo faz-nos testemunhas de tais 

acontecimentos. Jesus é o Verbo Encarnado, mas também é Eucaristia, por meio da ação do 

Espírito Santo. Portanto, a relação com o Espírito Santo é decisiva no plano da salvação.2 

Assim, “[...] o testemunho é o meio pelo qual a verdade do amor de Deus alcança o homem na 

história, convidando-o a acolher livremente essa novidade radical.” (SC 85). 

A EUCARISTIA COMO SACRIFÍCIO 
 

A dimensão do sacrifício sempre fez parte de várias culturas. Para o antigo Israel, o 

cordeiro identificava-se com o sacrifício, e o sacrifício é uma das formas mais primitivas de 

adoração. “Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da 

terra, em sinal de reconhecimento ao Criador.” (CIC 1334). No livro do Gênesis encontramos 

as primícias de um registro de uma oferenda sacrifical: “Caim trouxe ao Senhor uma oferenda 

de frutos da terra, também Abel trouxe as primícias dos seus animais e a gordura deles.” (Gn 4, 

3-4). Também encontraremos, no devido tempo, imolações semelhantes, oferecidos por Noé 

(cf. Gn 8, 20-21); Abraão (cf. Gn 15, 8-10; 22,13); Jacó (cf. Gn 46,1), dentre outros. 

 
2“O Paráclito, primeiro dom concedido aos crentes, ativo já na criação (cf. Gn. 1,2), está presente em plenitude na 

vida inteira do Verbo encarnado: com efeito, Jesus Cristo é concebido no seio da Virgem Maria por obra do 

Espírito Santo (cf. Mt 1,18; Lc 1,35); no início da sua missão pública, nas margens do Jordão, vê-lo descer sobre 

si em forma de pomba (cf. Mt 3,16  par.); e é nele que Jesus pode oferecer-se a si mesmo (cf. Hb 9,14).” (SC 12). 
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Encontramos, também, a figura dos patriarcas que construíam os altares em vista dos sacrifícios, 

a exemplo de: Melquisedec (cf. Gn 14, 18-20) e Abraão (Gn 22).  

Os sacrifícios ofertados eram por meio do sangue de animais, excepcionalmente de 

touros e bodes, nesse sentido, o sacerdote estava isento de qualquer efeito, pois não era a sua 

vida que seria ofertada, mas a de um animal. A remissão dos pecados ocorre somente com a 

vítima que se oferece em holocausto. (cf. Hb 10,4). Em Cristo há a plenitude da lei, de forma 

diferente, Ele que é o próprio sacrifício (cf. Hb 10,10), Ele atravessa a tenda do santuário3 por 

meio do seu sangue (cf. Hb 9,11).  

A Igreja oferece o sacrifício como culto agradável a Deus, por si e por toda humanidade. 

Deste modo, o mistério eucarístico realiza-se no sacrifício da Missa. O efeito da ação 

sacramental e a eucaristia colocam-nos diante do sacrifício da Cruz, acontecido uma vez por 

todas no Calvário. Neste mistério salvífico se presentifica toda salvação humana, por meio da 

remissão dos pecados, que são perdoados em cada eucaristia celebrada.  

No sacrifício da Missa, Cristo torna-se presente sacramentalmente. Não se pode separar 

o sacramento do sacrifício. Cristo imola-se de modo incruento na Santa Missa, “[...] que 

representa o Sacrifício da Cruz e lhe aplica a eficácia salutar, no momento em que, pelas 

palavras da consagração, começa a estar sacramentalmente presente, como alimento espiritual 

dos fiéis, sob as espécies do pão e do vinho.” (MF 34). 

Este sacramente antecipa as primícias de nossa salvação, a Igreja peregrina experimenta 

um “já” e um “ainda não.” O dinamismo da Igreja peregrina está centrado nas promessas 

messiânicas. Nós, vivemos os mistérios de nossa fé, e por meio destes alcançaremos o triunfo 

da glória eterna (cf. SC 8). Nesta configuração a Cristo, antegozamos as alegrias celestes (cf. 

SC 30), seria o “já”; contudo, nossa caminhada ainda não se completou, seria o “ainda não.” 

Assim, na celebração eucarística, experimentamos um tanto da vida com Cristo, na eternidade 

(cf. CIC 1326). Diante disso, a Igreja está em constante peregrinação para casa do Pai.  E, a 

liturgia terrestre é uma misteriosa participação na festa das núpcias do cordeiro. “Para nós, o 

banquete eucarístico é uma antecipação real do banquete final, preanunciado pelos profetas (cf. 

 
3 Cristo adentra o santuário, atravessa uma tenda diferente, a tenda dos sacerdotes. Adentra uma tenda diferente, 

no momento em que o véu do templo se rompe, de alto a baixo (cf. Mt 27,51), que fora introduzida por Deus, 

não feita por obras humanas, sendo mais ampla e perfeita. Só quem poderia adentrar a tenta era o sacerdote, uma 

vez por ano, na festa das tendas. Somente os sacerdotes poderiam falar com Deus. Em Cristo, as portas do 

santuário estão abertas para todos, o acesso a Deus torna-se livre, e Cristo é o mediador. O corpo de Cristo 

Ressuscitado entrou na tenda. Para adentrarmos ao santuário é necessário sermos incorporados ao corpo de 

Cristo, por meio do Batismo, adquirimos, assim, o sacerdócio batismal (cf. Hb 9,1-28). 
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Is 25, 6-9) e descrito no Novo Testamento como ‘as núpcias do cordeiro’ (Ap 19,7-9) que se 

hão de celebrar na comunhão dos santos.” (SC 31). 

O Concílio de Trento (13.ª sessão, de 11 out. 1551, c. 1 [DH 1636]) afirma que: “no 

sublime sacramento da santa Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, Nosso 

Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está contido verdadeira, real e 

substancialmente sob a aparência das coisas sensíveis.”  Aqui não se refere a um ato 

canibalesco, jamais. Entendamos a seguinte passagem: “a minha carne é verdadeira comida e o 

meu sangue, verdadeira bebida.” (Jo 6, 55). A expressão que encontramos nos originais gregos, 

e que a nossa tradução apresenta por “verdadeira” é ἀληθής. Isso implica que as palavras de 

Cristo não devem ser entendidas em sentido metafórico ou simbólico, e Ele mesmo fez questão 

de o reforçar, ao dizer não uma, mas duas vezes de sua carne e seu sangue: 

“É verdadeira comida” (‘ἀληθής ἐστιν βρῶσις’), “é verdadeira bebida” (‘ἀληθής ἐστιν πόσις’).  

Desde os primeiros séculos já se havia preconizado a ímpar missão do Bispo como 

dispenseiro dos mistérios divinos. Já, no século I, Santo Inácio de Antioquia apresentava que a 

verdadeira eucaristia é aquela celebrada pelo Bispo, bem como aos que o próprio encarregou 

(cf. CDC 899 §2). Realmente, “[...] o bispo diocesano, o principal dispenseiro dos mistérios de 

Deus na Igreja particular a ele confiada, é o moderador, o promotor e guarda de toda vida 

litúrgica [...]” (IGMR 22). Para isso, uma válida eucaristia é somente celebrada por um ministro 

ordenado, seja ele padre ou bispo, e somente a estes ficam encarregados de rezar as partes fixas 

da celebração, que não seja pronunciado por outrem (cf. IGMR 31). 

O MAIOR DOS SACRAMENTOS 
 

 É correto afirmar que todos os sacramentos apontam para a Eucaristia. São Paulo nos 

exorta o quão importante é participar da comunhão com o Senhor (1 Cor 11, 27-29): “Eis por 

que todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do 

corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer 

desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o Corpo, come e 

bebe a própria condenação.” Jesus não coloca metáforas para falar da sua promessa, mas é Sua 

presença real que dá a vida a todas as coisas. O homem menosprezando a ação do sacramento 

da eucaristia torna-se réu.  

 

A celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus 

hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja 

universal como local, e também para cada um dos fiéis. Pois nela se encontra 
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todo ápice da ação pela qual Deus santifica o mundo em Cristo, como o do 

culto que os homens oferecem ao Pai, adorando-o pelo Cristo, Filho de Deus. 

(IGMR 16). 

 

Segundo Trese (1999, p. 299): “podemos dizer que a Missa é a ‘confecção’ da Sagrada 

Eucaristia e que a comunhão é a sua recepção.” Como sacrifício, é a dimensão divina que age 

na pessoa do sacerdote, por meio de suas mãos ungidas as espécies são transubstanciadas, isto 

é, o que era pão torna-se o corpo de Cristo e, o que era vinho é o sangue de Cristo. Ao mesmo 

tempo que é o oferecimento de Cristo ao Pai, o oferecimento de Si em vista da remissão dos 

pecados da humanidade.  

 Na Exortação pós-sinodal Sacramentum Caritatis, o papa Bento XVI coloca a relação 

do Sacramento da Eucaristia como a doação de Cristo aos seus. A Eucaristia é amor e entrega, 

mas também é serviço. Cristo manifesta na noite anterior ao Seu sacrifício cruento, um gesto 

simples, mas substancial. Ele demonstra o significado de sua missão: “desse modo, o Filho do 

Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos.” (Mt 

20, 28). 

A Eucaristia é, portanto, o sacramento que regenera o homem de seus pecados. Nosso 

Senhor estabelece a nova e eterna aliança, por meio do seu sangue, a Cruz é o sinal de um amor 

sem limites. “[...] A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, 

embora precioso, entre muitos outros, mas como o dom por excelência, porque dom dele 

mesmo, da sua Pessoa na humanidade sagrada, e também da sua obra de salvação [...]” (EE 11).  

Acreditamos nas verdades de fé e a assumimos mediante o nosso batismo. Não fomos 

nós que cremos por primeiro, mas acreditamos na fé da Igreja. Acreditamos na fé dos Apóstolos, 

que foram testemunhas oculares do ocorrido. Nós herdamos uma tradição ininterrupta e, de 

certa forma, estávamos lá. Nós contemplamos o mistério do Verbo-encarnado que sustém a 

fome de salvação do homem: “porque a vida manifestou-se: nós a vimos e dela vos damos 

testemunho e vos anunciamos esta Vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu 

– o que vimos e ouvimos vo-lo anunciamos para que estejais também e comunhão conosco.” (1 

Jo 1, 2-3ab). 

JÁ NÃO É PÃO 
 

 Este é o verdadeiro sacramento que dá a vida ao mundo (cf. Jo 6,51). Na 

transubstanciação (mudança de substância), os elementos materiais do pão e do vinho assumem 

uma nova substância, isto é, tornam-se o Corpo e Sangue de Cristo, escutamos o relato da 
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Instituição da Eucaristia em cada celebração da Santa Missa. Ali o sacerdote age in persona 

Christi (na pessoa de Cristo), por isso, não são mais as suas palavras, mas é Cristo que se utiliza 

do sacerdote para que ocorra o sacrifício eucarístico: “isto é o meu corpo [...] isto é o meu 

sangue...”, evoca, assim, o mistério salvífico. A Santa Missa é a presentificação do mistério 

redentor de Cristo (cf. Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 14-23; 1 Cor 11, 23-25). 

 As “aparências” do pão e do vinho permanecem, mas já não é pão e nem vinho. Tudo 

que é visto por fora é exterior e acidente. As limitações oculares passam por despercebidas, 

bem como o paladar e o olfato. Mesmo que experimentássemos em um microscópio veríamos 

a matéria do pão e do vinho. Aí está o grande mistério. Qualquer observação humana só pode 

conceber uma aparência externa do fato. As leis físicas da matéria são as coisas palpáveis para 

a investigação científica. Averiguar a substância como substância ultrapassa a compreensão 

humana: a substância como substância fala a respeito daquilo que faz ser o que é e não outra 

coisa, ou seja, o ser é, e o não ser, não é4. Como já mencionamos acima, a mudança de uma 

substância para outra seria a transubstanciação. Portanto, 

 

[...] deve-se dizer que a substância do pão e do vinho depois da consagração 

não permanece sob as espécies do sacramento, nem em qualquer outro lugar. 

Daí não se segue que seja aniquilada: converte-se, pois, no corpo de Cristo. 

Assim como não se segue que o ar do qual o fogo é gerado, não estando aqui 

nem em outro lugar, seja aniquilado. (TOMÁS DE AQUINO, III, v. IX, q. 75, 

a. 4, 2003). 
 

 Em cada Santa Missa acontece um milagre. Deus desce até a nossa humanidade para 

saciar a nossa fome e sede de eternidade5. O Concílio de Trento resume a fé católica declarando: 

 

Porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que Ele oferecia sob a espécie do 

pão era verdadeiramente o seu Corpo, sempre na Igreja se teve esta convicção 

que o sagrado Concílio de novo declara: pela consagração do pão e do vinho 

opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do Corpo de 

Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu 

sangue; a esta mudança, a Igreja Católica chama-lhe, com justeza e exatidão, 

transubstanciação. (DS 1642) (n. 1376). 

 
4 Os medievais utilizam-se de categorias filosóficas para explicar os mistérios da fé. Podemos exemplificar São 

Tomás de Aquino, que retoma as categorias de Aristóteles, utiliza dos termos que citamos acima (substância, 

acidente...). Logo, para recorremos aquilo que não é compreensível pelos nossos sentidos (tato, olfato, paladar e 

visão), termos que recorrer à metafísica para uma melhor compreensão dos mistérios eternos.  
5 Na audiência geral de 11 de maio de 2011, Bento XVI, falando sobre a vida de oração destaca a relação do 

homem com o eterno: “O homem tem em si uma sede de infinito, uma saudade de eternidade, uma busca de 

beleza, um desejo de amor, uma necessidade de luz e de verdade, que o impelem rumo ao Absoluto; o homem 

tem em si o desejo de Deus.” Disponível em: http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110511.html. Acesso em: 24 maio 2021. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110511.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110511.html
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 Na vida cotidiana vemos e percebemos a mudança de várias substâncias. Muitas destas 

mudanças são contempladas por nossos olhos humanos, são exteriores; outras não são 

capturadas pelos sentidos. Podemos perceber a mudança de substâncias (por exemplo, vinho 

que se transforma em vinagre e carvão exposto a altas temperaturas que pode se transformar 

em diamantes), mas também de acidentes (por exemplo, o estado da água, podendo ser líquida 

e mudar para sólida, dentre outros).  

 Jesus operou diversos milagres, mas podemos mencionar um destes. Jesus operou o 

grande milagre em Caná da Galileia, na festa de casamento há a mudança de substância, de 

água para vinho (cf. Jo 2,11). A Eucaristia é um milagre. Tal milagre transcende as leis da 

natureza. Ele é o Senhor da natureza6. A razão ontológica adquire uma nova faculdade (cf. MF 

48). 

 Jesus está presente em sua totalidade nas espécies consagradas, sendo no pão e no vinho. 

Logo, segundo Trese (1999, p. 310), não há necessidade de se comungar das duas espécies, 

mesmo que seja previsto pelas normas litúrgicas. Mesmo recebendo uma das espécies, ou o pão 

ou o vinho, recebemos o Cristo total, isto é, em sua plenitude. Se o sacerdote divide a hóstia ao 

meio, Cristo faz-se presente de forma absoluta, mesmo em um pedaço pequeno de pão, até 

mesmo em uma gota de vinho consagrado. Entendamos, ao partir do pão Jesus não se divide. 

Ao comungarmos das espécies eucaristizadas, no ato da digestão, as aparências do corpo e do 

vinho são destruídas, aniquiladas, mas a graça de Jesus permanece em nós.  

 Toda reverência deve ser dada a Santíssima Eucaristia. As alfaias devem ser bem limpas 

e passadas, dando a máxima dignidade aos mistérios salvíficos. O corporal deve ser armado 

sobre o altar, e sobre este deve estar a patena; a pala, um pano quadrado que se coloca sobre o 

cálice em vista de não cair impurezas; e o sanguíneo, que será auxílio na purificação. 

 Jesus, na Última Ceia, confere aos seus Apóstolos o encargo de perpetuar aquela ação 

salvífica, “fazei isto em memória de mim,” este é o que o Senhor pede aos seus. Realmente, Ele 

revela a forma em que queria estar presente na humanidade, alimentando e saciando a todos 

quantos que o buscam. Guardamos a tradição que recebemos dos Apóstolos, e esta se perpetua, 

de geração em geração, durante dois mil anos de história da Igreja. Em cada celebração 

eucarística é repetida aquelas palavras santas que trazem Cristo ao mundo, na renovação 

incruenta do sacrifício cruento do Calvário.  

 
6 cf. São Gregório de Nissa. Do sermão sobre o Natal de Cristo. P.G. 46, 1128ss. p. 269. 
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Lembremos que a ação sacramental acontece mesmo diante das mazelas humanas, 

mesmo estando corroído pelo pecado, A Eucaristia faz com que o próprio Cristo aja na vida do 

homem – é um processo de reconfiguração. A Eucaristia faz a Igreja – por meio desta fazemos 

parte do corpo místico de Cristo. “A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é 

o corpo de Cristo, participa da oferta de sua Cabeça.” (CIC 1368). Este sacramento produz uma 

configuração do homem a vida divina, pois, o homem goza da participação se Sua divindade. 

O homem foi feito da essência divina, isto é, de Sua imagem e semelhança (cf. Gn 1, 26). 

SOBRE A DISPOSIÇÃO DAS MATÉRIAS DA EUCARISTIA 
 

A Igreja sempre entendeu que, assim como Cristo, deveria sempre se utilizar das 

espécies do pão e do vinho (cf. IGMR 319). O pão deve ser de trigo sem mistura, recém-feito e 

ázimo conforme uma tradição latina (cf. IGMR 320; CDC 926). O vinho deve ser de uva, natural 

e puro (cf. IGMR 322). Tanto o pão e o vinho que serão eucaristizados sejam conservados em 

perfeito estado, em um ambiente favorável à sua conservação (cf. IGMR 323). A Congregação 

para o Culto divino e a disciplina dos Sacramentos publicou um texto intitulado Redemptionis 

Sacramentum (25 de Março de 2004) afirmando que: “é um abuso grave introduzir, na 

fabricação do pão para a Eucaristia, outras substâncias como frutas, açúcar ou mel7”.  

A Igreja acredita que não se pode haver eucaristia sem a presença do glúten, visto que 

este mantém as qualidades e características do trigo. Sobre isso devemos nos questionar: e para 

as pessoas que são intolerantes ao próprio glúten? O Cardeal Joseph Ratzinger, quando era 

Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em 24 de julho de 2003, assinou uma carta 

circular falando sobre o uso do pão com pouca quantidade de glúten para os que estão nas duas 

realidades: os que são pouco intolerantes e os que são extremamente intolerantes.   

 Para os que possuem uma baixa intolerância ao glúten. Para estes, já existem hóstias 

especiais para celíacos, que contém uma reduzida quantidade de glúten, uma vez que é 

impossível confeccioná-las e consagrá-las totalmente sem glúten. O que o fiel deve fazer é 

procurar o sacerdote de sua paróquia e comunicá-lo de seu estado para que o mesmo possa 

providenciar a matéria com pouca quantidade de glúten e, o mesmo possa participar da 

comunhão eucarística. “São matéria válida as hóstias parcialmente desprovidas de glúten, de 

modo que nelas esteja presente uma quantidade de glúten suficiente para obter a panificação, 

 
7 Disponível 

em:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redempti

onis-sacramentum_po.html. Acesso em: 17 de maio de 2021.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_po.html
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sem acréscimo de substâncias estranhas e sem recorrer a procedimentos tais que desnaturem o 

pão.8" 

 Para os que possuem uma alta intolerância ao glúten. São aqueles que até mesmo uma 

ínfima quantidade é capaz de graves sequelas, o mesmo documento indica que o fiel comungue 

apenas do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. “O fiel que sofre de fluxo 

celíaco de sorte a ficar impedido de comungar sob a espécie do pão, inclusive o pão 

parcialmente desprovido de glúten, pode comungar somente sob a espécie do vinho9”. Pode ser 

providenciado um cálice para este e, igualmente, colocá-lo sobre o altar para que o vinho seja 

consagrado no momento propício. 

 Por outro lado, a Santa Sé decidiu que a matéria eucarística confeccionada com 

organismos geneticamente modificados pode ser considerada válida. (cf. Carta ao Perfeito da 

Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, 9 de dezembro de 2013, Prot. 

n. 89/78 – 44897). 

O SILÊNCIO SAGRADO 
 

 Seja cultivado o silêncio nas diversas partes da celebração em vista de uma maior 

interioridade, que seja silenciado o coração para que os ouvidos estejam atentos para o Deus 

que fala a cada um (cf. IGMR 45). É importante colocar que se observe o devido silêncio não 

somente no momento da celebração, mas também nos mais diversos ambientes como no interior 

da igreja, na sacristia.  

O Papa Francisco em uma de suas catequeses sobre as partes da missa tocou nesta 

temática da importância do silêncio: “recomendo vivamente aos sacerdotes que observem os 

momentos de silêncio e não terem pressa. Oremos para que se faça silêncio; sem ele, corremos 

o risco de subestimar o recolhimento da alma.10” 

EUCARISTIA E LITURGIA 
 

 A relação da eucaristia e a liturgia compreende o centro da vida da Igreja (cf. CIC 1113). 

As duas partes que são intrínsecas são a liturgia da palavra e liturgia eucarística: uma está 

relacionada com a outra. Na Liturgia da Palavra lemos os textos do Antigo Testamento e do 

 
8Disponívelem:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_do 

c_20030724_pane-senza-glutine_po.html. Acesso em: 15 de maio de 2021. 
9 Disponívelem:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_do 

c_20030724_pane-senza-glutine_po.html. Acesso em: 15 de maio de 2021 
10 Disponível em: https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-sublinha-importancia-do-silencio-na-

celebracao-da-missa/ Acesso em: 17 de maio de 2021. 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-sublinha-importancia-do-silencio-na-celebracao-da-missa/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-sublinha-importancia-do-silencio-na-celebracao-da-missa/


 

~ 14 ~ 
 

Novo Testamento, bem como a homilia que demonstra o ponto de unidade (cf. CIC 1349). Na 

Liturgia Eucarística, diversos elementos são contemplados: a apresentação das oferendas, a 

anáfora, prefácio, epiclese, relato da instituição, anamnese, intercessões e comunhão. (cf. CIC 

1350-1355).  

Bento XVI evoca tamanha relação quando fala dos discípulos que estão a caminho de 

Emaús (cf. Lc 24, 13-35): “A presença de Jesus, primeiro com as palavras e depois com o gesto 

de partir o pão, tornou possível aos discípulos reconhece-Lo e apreciar de modo novo tudo o 

que tinham vivido anteriormente com Ele: “não estava o nosso coração a arder, quando Ele nos 

explicava as Escrituras? (24,32).” (VD 54). 

 Há, também, uma forte relação da eucaristia e o belo da liturgia. “A relação entre o 

mistério acreditado e mistério celebrado manifesta-se, de modo particular, no valor teológico e 

litúrgico da beleza.” (SC 35). O belo nos atrai a enxergar nos valores subjetivos a objetividade 

do fato, por meio de uma disposição da alma. O belo na liturgia é catequético – atrai-nos para 

o mistério da eucaristia. A criação é uma manifestação do belo de Deus (cf. Sl 19,1). 

DISPOSIÇÃO PARA RECEBER A EUCARISTIA 
 

 Que o fiel se prepare para receber o Augusto Sacramento da Eucaristia. Lembremo-nos 

das palavras de São Paulo que exorta aqueles que recebem indignamente o corpo e o sangue do 

Senhor: “[...] aquele que come e bebe sem discernir o Corpo, come e bebe a própria 

condenação.” (1 Cor 11,29). Se estiver em pecado grave, o fiel deve procurar um sacerdote em 

vista do sacramento da reconciliação.  

 Que seja promovida entre os fiéis um exame de consciência para averiguar em sua mente 

os atos pecaminosos que possam afastar do banquete eucarístico. Não somos dignos de receber 

o Senhor sacramentalmente, mas Ele mesmo nos tornou dignos de participar do seu banquete. 

Quando éramos pecadores, Ele já nos amava. O perdão é sinal de reconciliação – é restabelecida 

uma comunhão. A Eucaristia é o sacramento da comunhão, da unidade.  

 É dever de todo Católico participar dominicalmente da Santa Missa, bem como dos dias 

festivos. A celebração da Eucaristia representa a mais perfeita adoração e culto prestado ao Pai. 

Desde muito cedo compreendeu que o domingo é marcado por ser a celebração da Páscoa, ou 

seja, da Ressurreição. Para Justino de Roma († 165 d.C.) fala da reunião dominical, no dia do 

sol, em que se reunia muitos fiéis, faziam a memória dos santos apóstolos ou dos escritos dos 

mesmos; faziam-se as preces; em seguida era ofertado o pão, vinho e água; o presidente faz 

subir a Deus, preces e ações de graças, e o povo entoa o seu Amém, em seguida era distribuído 
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a Eucaristia. O domingo é o dia do encontro com o Senhor e com os irmãos. Na Carta Apostólica 

Dies Domini, promulgada em 30 de julho de 1998, o papa João Paulo II explica sobre o 

significado do domingo à luz da tradição cristã:  

 

[...] é dies Domini, em referimento à obra da criação; dies Christi, enquanto 

dia da nova criação e do dom do Espírito Santo que o Senhor Ressuscitado 

concede; dies Ecclesiae, como dia em que a comunidade cristã se reúne para 

a celebração; dies hominis, porque dia de alegria, repouso e caridade fraterna. 

(SC 73). 

 

  O fiel que for receber a Eucaristia possa se abster de alimentos e bebidas, com exceção 

da água e remédios, em um período de tempo no mínimo de uma hora antes da Celebração 

Eucarística (cf. CDC 919 §1§2§3). Seja somente admitido a receber este sacramento, aqueles 

que não estiverem em pecado mortal, que estiverem vivendo os demais sacramentos e sobretudo 

aqueles que estão em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana (cf. CDC 912, 915).  

EFEITOS DA EUCARISTIA 

   
 Para o Cristianismo, um pequeno sinal é a marca da salvação de tantos quantos que 

reconhecem o que está envolto no véu. A mistagogia faz com que mergulhemos para dentro do 

mistério, não é uma mera doutrina rígida e sólida, mas comunica a vida, e se faz presente no 

mistério. Este mergulho é inesgotável. Os primeiros cristãos já compreenderam que não se pode 

fazer mistagogia sem o discipulado, visto que a comunidade cristã é marcada pelo mistério (cf. 

At 2, 42).  

 A busca atual está em fazer com que o fiel consiga realizar a relação de uma vida 

eucarística com a vida cotidiana, ambas devem caminhar em uma unidade (cf. SC 77). O mundo 

só mudará um tanto mais quando os cristãos viverem na eucaristia. É necessária uma renovação 

de mentalidade e indicar a identidade eucarística da Igreja. 

Encontrar a vocação de todo homem – a santidade – configura-se numa causa pela qual 

a vida do cristão seja um culto agradável a Deus, para assim viver a própria vocação.  Se 

vivêssemos da Eucaristia, muitos dos nossos problemas não existiriam, pois, teríamos uma vida 

junto a Cristo (cf. 1 Jo 1,2-3). A eucarística nos faz testemunhas do mistério revelado.  

 Compreendamos, não existe fé autêntica se esta não estiver alicerçada na eucaristia. Para 

isso, “[...] sobretudo deste Mistério é necessário que nos aproximemos com humilde respeito, 

não dominados por pensamentos humanos que devem emudecer, mas atendo-nos firmemente à 

Revelação divina.” (MF 16). Logo, não é meramente um ato da razão, é uma experiência que 
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transborda em fé e favorece a razão – entendamos que tanto a fé quanto a razão têm a sua origem 

em Deus: Intellige ut credas, crede ut intelligas – “É preciso compreender para crer, e crer para 

compreender”.  

 Esta Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica; não só ensinou, de forma salutar, a 

eficácia deste Santíssimo Sacramento, mas vive e se nutre de tamanha graça divina e repetirá 

continuamente até a consumação dos séculos. (cf. MF 57; LG 7). 

CATEQUESE MISTAGÓGICA 
 

 É preciso promover uma catequese que predisponha os que se preparam para receber os 

sacramentos a viver uma vida dentro do mistério. A Igreja continuamente ensina que devemos 

buscar uma catequese que seja mistagógica, isto é, que introduza o fiel dentro do mistério. 

Como diria outrora Bento XVI: a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada.  

Com efeito, devemos saborear os efeitos pedagógicos da liturgia em vista de uma 

catequese eficaz: “[...] quem introduz nos mistérios é primariamente a testemunha; depois, esse 

encontro aprofunda-se, sem dúvida, na catequese e encontra a sua fonte e ápice na celebração 

da Eucaristia.” (SC 64). Para isso, Bento XVI, na Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis 

(n. 64) apresenta o itinerário mistagógico que deve conter três elementos fundamentais: 

 

A) Trata-se, primeiramente, da interpretação dos ritos à luz dos acontecimentos salvíficos, 

em conformidade com a tradição viva da Igreja; 

B) Além disso, a catequese mistagógica há de preocupar-se em introduzir no sentido dos 

sinais contidos no rito; 

C) Enfim, a catequese mistagógica deve preocupar-se em mostrar o significado dos ritos 

para a vida cristã em todas as dimensões da vida.  

 

A finalidade de uma catequese é formar o homem para que este tenha uma vida com 

Cristo. A consciência de uma educação madura possibilita uma vida cristã alicerçada na rocha 

firme: da Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura.  

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 
 

 A respeito da adoração eucarística, orienta o Diretório Diocesano dos Sacramentos: Seja 

conservado, nas matrizes desta diocese, a adoração eucarística como forma de favorecer a fé e 

piedade eucarística na vida dos fiéis (cf. DDS 121-122). Para isso, Santo Agostinho evoca que 
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o fiel não receba o pão salutar sem antes ter adorado. “De fato, na Eucaristia, o Filho de Deus 

vem ao nosso encontro e deseja unir-se conosco; a adoração eucarística é apenas o 

prolongamento visível da celebração eucarística, a qual, em si mesma, é o maior ato de adoração 

da Igreja.” (SC 66). Por isso, vale a pena ressaltarque: 

 

Quem não vê que a divina Eucaristia confere ao povo cristão dignidade 

incomparável? Cristo é verdadeiramente “Emmanuel”, isto é, “Deus 

conosco”, não só durante a oferta do Sacrifício e realização do Sacramento, 

mas também depois, enquanto a Eucaristia se conserva em igrejas e oratórios. 

Dia e noite, está no meio de nós, habita conosco, cheio de graça e de verdade: 

morigera os costumes, alimenta as virtudes, consola os aflitos, fortifica os 

fracos; atrai à sua imitação quantos dele se abeiram, para que aprendam com 

o seu exemplo a ser mansos e humildes de coração, e a procurar não os seus 

interesses, mas os de Deus. (MF 69). 

 

Com efeito, a adoração aviva e impulsiona aquilo realizado na Santa Missa. As horas 

de adoração ajudam o fiel diante de um maior tempo de contemplação junto ao Senhor. Durante 

os dois mil anos de História da Igreja, os santos entenderam que não poderiam dissociar a fé da 

Eucaristia, deveriam caminhar unidas. Assim, tantos na história se alimentavam da Eucaristia 

quer seja vivendo da violência da perseguição ou dedicando por amor a vida monástica, por 

exemplo. (cf. MF 63). 

 

De modo particular, ademais, é muito de louvar-se o costume segundo o qual 

muitos exercícios de piedade entrados no uso do povo cristão, se encerram 

com o rito da bênção eucarística. Nada melhor nem mais vantajoso que o gesto 

com o qual o sacerdote, levantando ao céu o pão dos anjos, em presença da 

multidão cristã ajoelhada, e movendo-o em forma de cruz, invoca o Pai 

Celeste para que se digne volver benignamente os olhos a seu Filho 

crucificado por nosso amor, e, graças a ele, que quis ser nosso Redentor e 

irmão, difunda por sua intercessão, os seus dons celestes sobre os remidos pelo 

sangue imaculado do Cordeiro (MD 121). 

OS MILAGRES EUCARÍSTICOS11 
 

Os milagres atestam, cabalmente, as verdades da doutrina cristã. O milagre em si aponta 

a manifestação de Deus, logo, ninguém pode operar milagres a não ser o próprio Deus – Uno e 

Trino. Jesus Cristo, em sua vida aqui na terra, realizou numerosos milagres (sinais) como 

“prova” indiscutível de sua relação amorosa com o Pai e o Espírito Santo e, ao mesmo tempo 

de sua compaixão para com os sofredores, os marginalizados, os empobrecidos e aqueles que 

se confiavam na sua palavra e na sua presença divinas. Assim, podemos dizer que a Eucaristia 

 
11 Disponível em: https://regnumchristi.com.br/lista-de-10-milagres-eucaristicos/ Acesso em: 20 maio 2021. 

https://regnumchristi.com.br/lista-de-10-milagres-eucaristicos/
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é o maior milagre de seu amor para conosco – sua presença constante em nosso meio. E, os 

milagres relacionados a Santíssima Eucaristia nos levam cada vez mais para perto desse coração 

divino entregue por nós e para nós. Por isso, além de professar a nossa fé, precisamos anunciar 

ao mundo esse Deus tão próximo e amoroso que deseja salvar cada criatura de seus pecados.  

 

• Lanciano – Itália (no ano 700) 

Em Lanciano – séc. VIII. Um monge da ordem de São Basílio estava celebrando na 

Igreja dos santos Degonciano e Domiciano. Terminada a Consagração, a hóstia transformou-se 

em carne e o vinho em sangue depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo 

critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970-71 e outra vez em 1981 pelo Professor 

Odoardo Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica e Química e Microscopia 

Clínica, coadjuvado pelo Professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Resultados: 

 

➢ A hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas, pertencentes ao 

miocárdio. 

➢ Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano. Mais: o grupo 

sanguíneo ‘A’ que pertencem os vestígios de sangue, o sangue contido na carne e o 

sangue do cálice revelam tratar-se sempre do mesmo sangue grupo ‘AB’ (sangue 

comum aos Judeus). Este é também o grupo sanguíneo que o professor Pierluigi Baima 

Bollone, da universidade de Turim, identificou no Santo Sudário. 

➢ Apesar da sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base 

intacta e sem sinais de alterações substanciais; este fenômeno se dá sem que tenham 

sido utilizadas substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas, 

ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientais 

e biológicos. 

 

• Ferrara (28/03/1171) 

Aconteceu este milagre na Basílica de Santa Maria in Vado, no século XII. Propagava-

se com perigo a heresia de Berengário de Tours (†1088), que negava a Presença real de Cristo 

na Eucaristia. Aos 28 de março de 1171, o Pe. Pedro de Verona, com três sacerdotes celebravam 

a Missa de Páscoa; no momento de partir o pão consagrado, a Hóstia se transformou em carne, 

da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis 

ainda hoje. Há documentos que narram o fato: um “Breve” do Cardeal Migliatori (1404). Bula 
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de Eugênio IV (1442), cujo original foi encontrado em Roma em 1975. Mas, a descoberta mais 

importante deu-se em Londres, em 1981, foi encontrado um documento de 1197 narrando o 

fato. 

 

• Offida – Itália (1273) 

Ricciarella Stasio – devota imprudente, realizava práticas supersticiosas com a 

Eucaristia; em uma dessas profanações, a Hóstia se transformou em carne e sangue. Foram 

entregues ao Pe. Giacomo Diattollevi, e são conservadas até hoje. Há muitos testemunhos 

históricos sobre este fato. 

 

• Sena – Cáscia – Itália (1330) 

Hoje este milagre é celebrado em Cássia, terra de Santa Rita. Em 1330, um sacerdote 

foi levar o viático a um enfermo e colocou indevidamente, de maneira apressada e irreverente, 

uma Hóstia dentro do seu Breviário para levá-la ao doente grave. No momento da Comunhão, 

abriu o livro e viu que a Hóstia se liquefez e, quase reduzida a sangue, molhou as páginas do 

Livro.  Então o sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a Hóstia a um frade 

agostiniano de Sena, o qual levou para Perúgia a página manchada de sangue, e para Cáscia a 

outra página onde a Hóstia ficou presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia 

chamada de “Corpus Domini” é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. 

 

• Turim – Itália (1453) 

Na alta Itália ocorria uma guerra furiosa pelo ducado de Milão. Os Piemonteses 

saquearam a cidade; ao chegarem à Igreja, forçaram o Tabernáculo. Tiraram o ostensório de 

prata, no qual se guardava o corpo de Cristo ocultando-o dentro de uma carruagem juntamente 

com os outros objetos roubados, e dirigiram-se para Turim. Crônicas antigas relatam que, na 

altura da Igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente a carruagem – o que ocasionou a 

queda, por terra, do ostensório – o ostensório se levantou nos ares “com grande esplendor e 

com raios que pareciam os do sol”. Os espectadores chamaram o Bispo da cidade, Ludovico 

Romagnano, que foi prontamente ao local do prodígio. Quando chegou, “O ostensório caiu por 

terra, ficando o corpo de Cristo nos ares a emitir raios refulgentes”. O bispo, diante dos fatos, 

pediu que lhe levassem um cálice. Dentro do cálice, desceu a hóstia, que foi levada para a 

Catedral com grande solenidade. Era o dia 9 de junho de 1453. Existem testemunhos 
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contemporâneos do acontecimento (Atti Capitolari de 1454 a 1456). A Igreja de “Corpus 

Domini” (1609), que até hoje atesta o prodígio. 

 

• Sena – Itália (1730) 

Na Basílica de São Francisco, em Sena, pátria de Santa Catarina, durante a noite de 14 

para 15 de março de 1730, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas, por ladrões que 

roubaram o cibório de prata onde elas estavam. Dois dias depois, as Hóstias foram achadas em 

caixa de esmolas misturas com dinheiro. Elas foram limpadas e guardadas na Basílica de São 

Francisco; ninguém as consumiu; e logo o milagre aconteceu visto que com o passar do tempo 

as Hóstias não se estragaram, o que é um grande milagre. A partir de 1914 foram feitos exames 

químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. 

 

• Santarém – Portugal (1247) 

Aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 km ao norte de Lisboa. O 

milagre se deu com uma dona de casa, Euvira, casada com Pero Moniz, a qual sofrendo com a 

infidelidade do marido, decidiu consultar uma supersticiosa judia que morava perto da Igreja 

da Graça. Esta supersticiosa prometeu-lhe resolver o problema se como pagamento recebesse 

uma Hóstia Consagrada.  

Para obter a Hóstia, a mulher fingiu-se de doente e enganou o padre da Igreja de Santo 

Estevão, que lhe deu a sagrada Comunhão num dia de semana. Assim que ela recebeu a Hóstia, 

sem o padre notar, colocou-a nas dobras do seu véu. De imediato a Hóstia começou a sangrar. 

Assustada, a mulher correu para casa na Rua das Esteiras, perto da Igreja e escondeu o véu e a 

Hóstia numa arca de cedro onde guardava os linhos lavados.  

À noite o casal foi acordado com uma visão espetacular de Anjos em adoração à sagrada 

Hóstia sangrando. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. As 

realizadas em 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, por decreto de 

Dom Antônio Francisco Marques, Bispo de Santarém, a Igreja de Santo Estevão, onde está a 

relíquia, foi elevada a Santuário Eucarístico do Santíssimo Sangue. 

 

• Faverney, na França (em 1600) 

O Milagre Eucarístico que aconteceu em Faverney, na França consistiu numa notável 

demonstração sobrenatural de superação da lei da gravidade. Faverney está localizado a 20 

quilômetros de Vesoul, distante 68,7 quilômetros de Besançon. Um dos noviços chamado 
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Hudelot, notou que o Ostensório que se encontrava junto Santíssimo Sacramento sobre o Altar, 

elevou-se e ficou suspenso no ar e que as chamas se inclinavam e não tocavam nele. Os Frades 

Capuchinhos de Vesoul também se apressaram para observar e testemunhar o fenômeno. 

Embora os monges com a ajuda do povo, conseguiram apagar o incêndio que queria consumir 

toda a Igreja, o Milagre não cessou, o Ostensório com Jesus Sacramentado continuou flutuando 

no espaço. 

 

• Em Stich, Alemanha (1970) 

Na região Bávara da Alemanha, junto à fronteira suíça, em 9 de junho de 1970, enquanto 

um padre visitante da Suíça estava celebrando uma Missa numa capela, uma série incomum de 

eventos aconteceu. Depois da Consagração, o celebrante notou que uma pequena mancha 

avermelhada começou a aparecer no corporal, no lugar onde o cálice tinha estado descansando. 

Desejando saber se o cálice tinha começado a vazar, o padre correu a mão dele debaixo do 

cálice, mas achou-o completamente seco. A esta altura, a mancha crescera, atingindo o tamanho 

de uma moeda de dez centavos. Depois de completar a Missa, o padre inspecionou todo o altar, 

mas não conseguiu encontrar qualquer coisa que pudesse ser remotamente a fonte da mancha 

avermelhada. Ele trancou o corporal que apresentava a mancha num local seguro, até que 

pudesse discutir o assunto com o pároco. 
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