
BREDA-NIERVAART
HOLANDA, 1300

ilagre Eucarístico de 

O Milagre Eucarístico de
Breda- Niervaart ocorreu no
dia 24 de junho de 1300.
Naquele tempo a Holanda
estava ocupada pelas tropas 
do exército espanhol e durante
um saque, um soldado roubou
uma Hóstia consagrada. Pouco
tempo depois, um camponês
chamado Jan Bautoen achou 
a Hóstia escondida em perfeito
estado, debaixo de um punhado
de terra. Um dos documentos
mais fidedignos e completos
que descrevem os aconteci-
mentos relacionados ao Milagre
é uma investigação realizada
pelo Bispo de Link. Infeliz-
mente, desse Milagre só temos
noticias através de documentos
e de pinturas da igreja.

o dia 24 de junho de 1300, o camponês 
Jan Bautoen estava arando um terreno
situado nas vizinhanças do vilarejo de

Niervaart. Levantando um punhado de terra,
encontrou uma Hóstia completamente intacta;
imediatamente levou-a ao Pároco do vilarejo.
A Hóstia foi colocada numa preciosa Custódia e
apesar de que passavam os anos, as espécies do
Pão se mantinham intactas. A notícia se espalhou
rapidamente e as pessoas começaram a venerar 
a Hóstia.

Em 1449, a Partícula foi transferida 
para a igreja Colegiada de Nossa Senhora de
Breda e para custodiá-la foi fabricado um
Ostensório que era uma verdadeira obra de arte.
Por causa dos conflitos religiosos perdeu-se a 
pista da Hóstia milagrosa, mas a devoção a este

Prodígio Eucarístico ainda se mantém viva.
Depois de muitas reviravoltas, uma Confraria
de Breda dedicada ao Santíssimo Sacramento
conseguiu solenemente restabelecer o culto.
Ainda hoje, todos os anos, durante a festa de
Corpus Christi, se realizam procissões e orações
públicas para homenagear o Milagre.
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Igreja Colegiada 
de Nossa Senhora, Breda   

Interior da Igreja

Ostensório artístico onde 
a Hóstia Milagrosa saía em 
procissão, Breda  

Procissão Anual em 
homenagem ao Prodígio  

A Relíquia da Hóstia do Prodígio que sai em procissão (1535),
Museu Sacro de Breda    
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do Meertens Institut   

Estandarte com a imagem da
descoberta da Hóstia do Milagre


