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O Milagre Eucarístico de Eten
acontece cerca de 356 anos
atrás, na cidade peruana de
Porto Eten. Na Hóstia
exposta para adoração pública,
apareceu o Menino Jesus e
três corações resplandecentes,
de cor branca, unidos entre
eles. Todos os anos a festa em
honra deste acontecimento
começa a celebrar-se a partir
de 12 de Julho, com a 
transladação da estátua 
do Divino Menino, do seu
Santuário para o templo 
da Cidade de Eten e acaba 
a 24 de Julho.

primeira aparição do Divino Menino no
Santíssimo Sacramento acontece na noite de 2
de Junho de 1649, durante a recitação das

Vésperas e da solene exposição em honra da festa do
Corpo de Deus. No fim da cerimónia, o Frade 
franciscano Jèrome de Silva Manrique, estava a
repor o Relicário no tabernáculo quando inespera-
damente estacou. Na Hóstia tinha aparecido o vulto
resplandecente de um Menino, emoldurado de
espessos caracóis castanhos que desciam sobre os
ombros. Todos os fiéis presentes na igreja tiveram a
mesma visão.

A segunda aparição verificou-se poucos
dias depois, a 22 de Julho do mesmo ano, durante
os festejos em honra de Santa Maria Madalena,
Padroeira da cidade. Segundo o testemunho do
Frade Marco Lopez, superior do Convento de

Chiclayo, durante a exposição do Santíssimo
Sacramento «o Divino Menino Jesus, aparece de
novo na Hóstia, vestido com uma túnica de cor
violeta. Debaixo desta, vestia uma camisa que 
terminava no meio do peito, segundo o costume
dos índios». Através deste sinal, o Divino Menino
queria identificar-se com os habitantes “mochicas”
de Eten, para demonstrar o Seu amor. Durante
todo o tempo desta aparição, que durou cerca de
15 minutos, muitos viram apresentar-se também
na Hóstia, três pequenos corações brancos unidos
entre eles. Estes simbolizavam as três Pessoas da
SS. Trindade: O Pai, o Filho e o Espírito Santo,
presentes na Hóstia Consagrada. Ainda hoje, a
festa em honra do Miraculoso Menino de Eten,
continua a chamar, todos os anos, milhares de fiéis.
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