ilagre Eucarístico de

CANOSIO
ITÁLIA, 1630

Este Milagre Eucarístico tem
como protagonista um
pároco, D. António Reinardi,
que graças à sua grande
piedade eucarística, consegue
salvar a aldeia de Canosio,
de uma enchente do rio
Maira, abençoando-o com
o Santíssimo Sacramento.
Numerosos foram aqueles
que se converteram depois
de ter assistido ao prodígio,
e ainda hoje, a cada ano
os cidadãos de Canosio
celebram uma festa na oitava
do Corpo de Cristo em honra
do Prodígio.

C

anosio é uma pequena aldeia do vale do
Maira, na diocese de Saluzzo. Em 1630 a
população estava muito desinteressada da
prática religiosa por causa da propagação da heresia
calvinista. Um dia, depois da festa do Corpo de
Cristo, o rio Maira transbordou por causa das
abundantes chuvas. A fúria das águas foi de tal
modo violenta que arrastou atrás de si grossas
massas rochosas, que se destacaram da montanha e
começaram a dirigir-se ameaçadoramente para o
vale e a aldeia.

D. António Reinardi, pároco da
terra, convocou todos os cidadãos, tocando os sinos
da igreja, convidando-os a orar ao Senhor para fazer
parar aquela enchente. Propõe além disso fazerem
um voto: se a aldeia de Canosio fosse poupada da
fúria devastadora da torrente, os cidadãos fariam
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Igreja paroquial de Canosio.

celebrar todos os anos, e para sempre uma festa na
oitava do Corpo de Cristo. D. Reinardi, pega no
Santíssimo Sacramento que coloca no relicário e
dirige-se em procissão até à torrente acompanhado
por alguns fiéis cantando o “Miserere”; dada a
bênção, a chuva cessou imediatamente e o nível
da torrente retomou rápido a sua normalidade.
Este episódio contribuiu para reavivar a fé dos
cidadãos de Canosio e ainda hoje os seus habitantes têm fé neste voto. Infelizmente, muitos dos
documentos que descreviam o Milagre, conservados
até ao fim do século XVII, nos arquivos paroquiais,
foram queimados durante a guerra entre Espanha
e França; possuímos porém uma cópia do relatório
deixado pelo pároco, que foi testemunha directa
do acontecimento.

O rio Maira.

