ilagre Eucarístico de

CANOSIO
ITÁLIA, 1630

Este Milagre Eucarístico
teve como protagonista um
pároco: o P. Antônio Reinardi.
Graças à sua grande piedade
eucarística, o sacerdote
conseguiu salvar o vilarejo
de Canosio de uma
enchente provocada pelo
transbordamento da torrente
Maira abençoando-o com
o Santíssimo Sacramento.
Muitas pessoas que assistiram
o Milagre se converteram e
ainda hoje a fé nesse Prodígio
é muito forte. Todos os anos,
os cidadãos de Canosio
celebram uma festa na oitava
da Solenidade de Corpus
Christi em homenagem
ao Milagre.

C

anosio é um pequeno povoado do Vale Maira,
na diocese de Saluzzo. No ano de 1630 a fé
do povo de Canosio estava muito fraca por
causa do crescimento da heresia calvinista. Alguns
dias depois da festa de Corpus Christi, a torrente
Maira transbordou por causa de fortes chuvas. A
fúria das águas era tão violenta que arrastou
consigo grandes pedras rochosas que rolaram das
montanhas em direção ao vale e ao povoado.

O Padre Antônio Reinardi,
pároco de Canosio, fez soar os sinos, exortou
todos os cidadãos a rezar ao Senhor para que Ele
detivesse a enchente e a fazer uma promessa: se o
povoado de Canosio se salvasse da fúria devastadora das águas, os cidadãos deveriam mandar
celebrar, desde agora e para sempre, todos os
anos uma festa na Oitava de Corpus Christi. O
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Visão Panorâmica
de Canosio

Igreja Paroquial de Canosio

Padre Reimardi, pegou o Santíssimo Sacramento,
colocou-o no Ostensório e dirigiu-se em procissão
ao lugar da enchente acompanhado por alguns
fiéis cantando o “Miserere”. Depois de dar a
benção, a chuva parou imediatamente e o nível
das águas voltou à normalidade. Este episódio
contribuiu para reanimar a fé dos cidadãos de
Canosio e até os dias de hoje os moradores dessa
cidade são fiéis à promessa feita. Lamentavelmente,
muitos dos documentos que descreviam esse
Milagre, conservados até o século XVII nos
arquivos paroquiais, foram queimados durante a
guerra entre a Espanha e a França. Possuímos
somente uma cópia do relatório escrito pelo
pároco, testemunha ocular do evento.

Torrente Maira

