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Milagre Eucarístico de

BETANIA
VENEZUELA, 8 DE DEZEMBRO DE 1991

No dia 8 de dezembro de 1991, 
o padre Otty Ossa Aristizábal 
celebrava a missa na capela do 
Santuário de Betânia em Cúa 
e  durante a consagração, viu a 
hóstia sangrar.  A hóstia milagrosa 
está guardada na cidade de  
Los Teques, no convento das 
Freiras Agostinianas do Sagrado 
Coração de Jesus, no qual é 
exibida para adoração dos fiéis 
e todos os anos muitos peregrinos, 
também estrangeiros, visitam 
o local. Ocorreram muitos casos 
prodigiosos envolvendo a Hóstia 
Milagrosa, especialmente o caso 
do jovem americano que filmou 
a hóstia pulsando como um 
coração.

ste Milagre Eucarístico aconteceu na missa 
de meia-noite do dia 8 de dezembro de 
1991, no Santuário Mariano de Finca 
Betânia em Cúa, na Venezuela. Padre Otty, 
Capelão do santuário, descreve o caso: 
“Depois de levar à boca uma das partes da 

hóstia magna que tinha dividido em 4 partes, 
colocou-as no prato. Logo após abaixei meu olhar em 
direção do pratinho e não pude acreditar no que eu vi: 
uma dos pedaços da hóstia que dividi tinha uma 
mancha vermelha uniforme e estava começando a 
soltar uma substância vermelha, semelhante ao 
sangue que flui de uma ferida. Após a missa, sozinho 
na sacristia do Santuário, observei a hóstia com 
cuidado. No dia seguinte, às 6 da manhã, voltei à 
sacristia para ver a hóstia e continuava a escorrer 
sangue que rapidamente começou a secar.  
Entretanto, ainda hoje, o sangue parece ser fresco.  A 
coisa mais estranha é que o sangue saia apenas de um 

lado da partícula sem entretanto manchar as demais 
peças eucarísticas”. Durante a missa havia muitos 
peregrinos que notaram que o sacerdote não 
apresentava feridas que derramassem o mesmo 
sangue que saía hóstia. Ademais, as análises revelaram 
que o sangue do sacerdote não correspondia com 
aquele da partícula.  A hóstia do milagre foi 
submetida a estudos minuciosos, requisitados pelo 
então Bispo de Los Teques, S.E. Mons. Pio Bello 
Ricardo e os resultados confirmaram que o sangue, 
humano e de tipo AB positivo, correspondia com a 
amostra sanguínea encontrada no dossel do Sudário 
de Turim e na hóstia do Milagre Eucarístico em 
Lanciano, Itália, em 750 d.c. e analisada por 500 
comissões da Organização Mundial de saúde. A partir 
disso, a hóstia transformou-se em objeto de veneração 
e adoração de milhares de peregrinos que vêm não só 
da Venezuela, mas também de todo o mundo. É 
possível ver a hóstia milagrosa no convento das Freiras 

Agostinianas do Sagrado Coração de Jesus em Los 
Teques todos os dias do ano, a qualquer hora na 
capela dedicada à Adoração Perpétua. Um jovem fiel 
de New Jersey, Daniel J. Senford, foi à peregrinagem 
no Convento das  Agostinianas para ver a hóstia com 
sangue, conseguiu filmar outro episódio milagroso. 
Eis a história:  Em 12 de novembro de 1998 fiz uma 
peregrinagem a Betânia, com um grupo de oração e 
levaram-nos para ver a hóstia milagrosa de Betânia na 
capela das Freiras Agostinianas em Los Teques. Nosso 
diretor espiritual, padre Mazzarella, celebrou a missa. 
Após a celebração, abri a porta do Tabernáculo, que 
continha a hóstia do milagre. Com grande espanto, vi 
que a hóstia era incandescente como se fosse em 
chamas e havia um coração pulsante, sangrando no 
seu centro. Presenciei a cena por cerca de 30 segundos 
ou um pouco menos; logo a seguir, a hóstia voltou ao 
estado normal.  Consegui filmar uma parte deste 
milagre com minha filmadora…”.

E

O Santuário de Finca Betânia onde ocorreu o milagre

Tabernáculo onde estão guardadas 
as relíquias da Hóstia que sangrou 

S.E. Monsenhor Pio Bello 
Ricardo que aprovou o Milagre 
Eucarístico de Betânia

Novo Tabernáculo na Capela da 
Adoração Perpétua no Convento 
das Freiras Agostinianas do 
Sagrado Coração de Jesus em 
Los  Teques, para onde foram 
transferidas as relíquias do Milagre 
Eucarístico de Betânia.


