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OS MILAGRES EUCARÍSTICOS 
NO MUNDO

se locomover continuamente para vê-lo e hoje 
temos muito mais sorte porque podemos 
encontrá-lo em qualquer igreja perto de casa. 
Dizia, “Temos Jerusalém em nossa casa”. 
Como um bom catequista que era, fez seu 
melhor para encontrar formas cada vez mais 
atuais para ajudar os outros a reforçar sua 
própria fé. Por isso, deixou como herança suas 
mostras, entre as quais aquela dos Milagres Eu-
carísticos. Foi em 2002, visitando as exposições 
do Encontro de Rimini, que Carlo decidiu criar 
uma mostra sobre os Milagres Eucarísticos re-
conhecidos pela Igreja. Um trabalho desa�ador 
em que envolveu também sua família por cerca 
de dois anos e meio. Os efeitos espirituais que a 
mostra está trazendo eram então imprevisíveis. 
Hoje podemos a�rmar que a mostra foi hospe-
dada em todos os 5 Continentes. Muitos pasto-
res também pediram para reunir o material em 
um catálogo que tinha o prefácio autorizado 
pelo Cardeal Angelo Comastri, Arcipreste da 
Basílica Papal do Vaticano e Vigário Geral de 
Sua Santidade para a Cidade do Vaticano, e do 
S.E. Mons. Ra�aello Martinelli, então Chefe 
do Escritório de Catequese da Congregação 
para a Doutrina da Fé. A partir daquele mo-
mento a mostra, se pudermos dizer assim visto 
os resultados, “está fazendo milagres”. Apenas 

nos Estados Unidos, graças à ajuda dos “Cava-
leiros de Colombo, da “�e Cardinai Newman 
Society e da �e Real Presence Association and 
Education, com o patrocínio do Cardeal 
Edmond Burke, foi hospedada em milhares de 
paróquias, em mais de 100 Universidades. Foi 
também promovida por algumas Conferências 
Episcopais, inclusive a da Filipina, Argentina, 
do Vietnã, etc. Ela chegou até mesmo à China 
e à Indonésia. Importantes Basílicas e San-
tuários hospedaram a mostra de Carlo, entre 
eles o Santuário de Fátima, por ocasião do cen-
tenário de Francisco Marto. 

Nas páginas www.carloacutis.com w 
www.miracolieucaristic.org é possível visitar 
virtualmente os lugares em que estes milagres 
aconteceram e também é possível baixar direta-
mente os painéis. A Mostra é gratuita e é 
possível solicitar sua entrada através do endereço 
de e-mail a seguir: info@carloacutis.com
Ou escrevendo para:
Associazione Amici di Carlo Acutis
Via Ariosto 21 - 20145 Milão
Tel: 3396340122

1. (S.E. Card. Angelo Comastri, Prefácio para N. Gori, 
Carlo Acutis. Um jovem para os jovens)

ara seguir em direção a esta Meta, e 
não “morrer como cópia”, Carlo dizia 
que nossa Bússola deve ser a Palavra 

de Deus, com a qual devemos lidar constante-
mente. Mas, para uma Meta alta assim, são ne-
cessários Meios muito especiais: os Sacramen-
tos e a oração. Carlo colocava o Sacramento da 
Eucaristia no centro de sua própria vida, o qual 
chamava de “meu caminho para o Céu”. 
Aceito para a Primeira Comunhão com apenas 
7 anos, até hoje nunca faltou a um compromis-
so diário com a Santa Missa e Reza o Terço. 
Procurava sempre fazer um pouco de Adoração 
Eucarística, uma vez que estava convencido de 
que “ao �car diante de Jesus na Eucaristia as 
pessoas podem se tornar santos”. Carlo 
sempre se perguntava por que eram vistas �las 
quilométricas de pessoas que �cam horas espe-
rando para ver um show de Rock ou um �lme, 
mas essas mesmas �las não eram vistas em 
frente a Jesus na Eucaristia. Dizia que as pessoas 
não tinham ideia do que estavam perdendo, se 
as igrejas estivessem totalmente cheias, imagine 
só o que poderia ser feito. No Santíssimo Sacra-
mento — repetia entusiasmado — Jesus está 
presente da mesma forma como estava presente 
há 2.000 anos, nos tempos dos Apóstolos, só 
que naquele tempo as pessoas eram obrigadas a 

«“Meu objetivo de vida é estar 
sempre junto a Jesus”. Com estas 
poucas palavras, Carlo Acutis, o 
rapaz que morreu de leucemia aos 
15 anos, descreve sua breve existên-
cia: Viver com Jesus, por Jesus e em 
Jesus”»1. Para citar as palavras de Carlo: 
“Nossa Meta deve ser o in�nito, 
não o �nito. O in�nito é nossa 
Pátria. Sempre nos esperam no 
Céu”. É sua a frase: “Todos nascem 
como originais, mas muitos 
morrem como cópias”.

P


