Milagre Eucarístico de Chirattakonam

Este Milagre Eucarístico ocorreu no dia 5 de maio de 2001 em Trivandrum, Índia. Na
Hóstia apareceu o rosto de um homem similar ao de Cristo coroado de espinhos. Sua
Beatitude Cyril Mar Baselice, Arcebispo dessa Diocese escreveu sobre esse Prodígio:
“...Para nós que temos fé, o que vimos é algo que desde sempre acreditamos ...Se o
Nosso Senhor está falando conosco através deste sinal, temos certamente que
responder.” A Hóstia está conservada num Ostensório dentro da igreja.
O Padre, Frei Johnson Karoor, pároco da igreja na qual ocorreu esse Milagre
Eucarístico conta no seu depoimento: “No dia 28 de abril de 2001, na igreja da paróquia
de St. Mary of Chirattakonam, iniciamos, como todos os anos, a novena de São Judas
Tadeu. Às 8h49min da manhã, expus o Santíssimo Sacramento e comecei a Adoração
pública. Depois de alguns minutos vi que apareceram três pontinhos na Santa Eucaristia.
Deixei então de rezar e comecei a olhar o Ostensório. Chamei à atenção dos fiéis para os
três pontos e lhes pedi que continuassem a rezar. Coloquei então o Ostensório dentro do
Tabernáculo. No dia 30 de abril, celebrei a Santa Missa e no dia seguinte parti para
Trivandrum.
Na manhã do dia 5 de maio de 2001, que caía num sábado, abri a igreja para a
celebração da missa, me preparei e fui abrir o Tabernáculo para ver que coisa tinha
acontecido à Eucaristia que estava no Ostensório. Imediatamente reparei que nela
estava figurado um rosto humano. Fiquei muito perturbado e pedi aos fiéis que se
ajoelhassem e começassem a rezar. Pensava que só eu via o rosto e perguntei ao
coroinha que coisa ele via no Ostensório. Ele respondeu: “vejo a figura de um homem.”
Notei que os fiéis olhavam fixamente o Ostensório.

Começamos a Adoração e a figura do homem, com o passar do tempo era cada
vez mais nítida. Não tive a coragem de falar nada e comecei a chorar. Durante a
Adoração temos o costume de ler um versículo da Sagrada Escritura e a citação daquele
dia era aquela do capítulo 20 do Evangelho de São João que narra a aparição de Jesus
Ressuscitado a São Tomé na qual o Senhor pede que o apóstolo veja as suas chagas.
Consegui dizer umas poucas palavras na Homilia e tendo que ir a celebrar a Missa na
paróquia vizinha de Kokkodu, mandei chamar um fotógrafo para tirar fotos da Santa
Eucaristia com o rosto humano. Duas horas depois as fotos estavam reveladas e a cada
foto o rosto era sempre mais nítido.”
(Fonte: http://blogscatolicos.blogspot.com/#!/2012/01/milagre-eucaristico-de-chirattakonam.html)

