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O preciosíssimo Sangue de Jesus

Em Weingarten, no mosteiro
beneditino, é possível venerar,
há mais de 900 anos, a
Relíquia de uma parte do
Preciosíssimo Sangue de Jesus.
Segundo muitos historiadores,
o soldado Longino, levou 
para Mântua a Relíquia do
Preciosíssimo Sangue de
Cristo, que de seguida foi
dividida em muitas partes e
dada aos vários potentados 
do tempo, (o mais conhecido
é o de Carlos Magno) e a
diversos Papas.

Relíquia do Preciosíssimo Sangue chegou
também a Weingarten. Segundo um
documento antigo, no ano de 1055, foi

doada ao Imperador Enriço III de Francónia,
parte da preciosa Relíquia. Em seguida, este
deixou-a por hereditariedade ao conde
Baldowino de Fiandra, que por sua vez a doou a
sua filha Giuditta.

Quando Guelfo IV, da Baviera
pede em casamento Giuditta, esta deu-lhe de 
presente a preciosa Relíquia, que em seguida, ele
mesmo, doou ao convento beneditino de
Weingarten, dirigido naquele tempo pelo abade
Wilichon. A solene cerimónia aconteceu a 4 de
Março de 1094. A Abadia beneditina recebeu por
este motivo numerosas indulgências de diversos
Papas, tanto, que aquela Igreja se tornou um 

centro religioso de extraordinária importância.
Todos os anos em Weingarten é organizada em
honra da Relíquia, uma cerimónia conhecida com
o nome de Cavalgada de Sangue. Trata-se de uma
desfilada à qual participam quase 3000 cavalos
montados pelos maiorais de cada uma das paróquias
do condado, e pelo clero de cada uma das Igrejas.
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Relíquia do Preciosíssimo Sangue

Urna que contém a Sagrada Relíquia

O Papa Pio II venera a Preciosa Relíquia

Relíquia de um Pregoda Cruz,  
Hofburg, Viena.

Relíquia de um fragmento 
da Santa Cruz que se guarda em
Roma, na Basílica da Santa Cruz
em Jerusalém

Pintura antiga na qual está representada a Cavalgada do
Preciosíssimo Sangue, que se realiza em Weingarten

Procissão em honra da
Preciosa Relíquia

Na Igreja de S. Martino em Weingarten, guarda-se a Relíquia 
do Preciosíssimo Sangue
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Todos os anos,
em Weingarten,
em honra da
Relíquia, é 
organizada uma
cerimónia conhe-
cida com o nome
de “Cavalgada
de Sangue”

Na Basílica de Santa Andreia em
Mântua guarda-se a Relíquia do
Preciosíssimo Sangue de Jesus

© 2006, Edizioni San Clemente

Carta de 1278, datada de 1 de Março, na qual Alberto, abade do
Mosteiro Beneditino de Santa Andreia em Mântua, confirma a 
origem “mantovana” da Relíquia do Sangue Precioso de Jesus,
conservada no Mosteiro de Weingarten.

Relicários que contêm 
algumas Relíquias da Paixão 
de Cristo, Museu
Kunsthistorisches, Viena

Relíquia da Sagrada Lança 
com a qual o soldado romano 
golpeou as costas de Jesus.
Museu Kunsthistorisches, Viena

Relíquias de Sangue Santo, Mântua

Procissão em honra do Santo Sangue. Mântua

Geminação entre as cidades
de Mântua e Weingarten

A Relíquia do Sangue Precioso (XVII século). 
Município de Weingarten

Relicário que encerra a terra na qual caiu o Preciosíssimo Sangue
de Cristo da Cruz, Czestochowa, PolóniaMuseu Kunsthistorisches, Viena




