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Servo de Deus Padre Pelágio Sauter

Pe. Pelágio Sauter nasceu dia 9 de setembro de 1878, na aldeia de Hausen am Thann (Alemanha) e foi batizado
três dias depois. Seus pais, Matias Sauter e Maria Neher, tiveram 15 filhos. Dois deles (Pelágio e Gaspar)
tornaram-se padres redentoristas.

Em 1892 Pelágio recebeu os sacramentos da Primeira Eucaristia e Crisma. Trabalhou dois anos como aprendiz
de serralheiro numa cidade vizinha. Em 1894 ingressou no Seminário Redentorista em Bachham. Estudou ainda
em Dürrnberg (onde foi aluno do Bem-aventurado Pe. Gaspar Stangassinger) e terminou seus estudos ginasiais
em Gars am Inn. A 8 de setembro de 1902 consagrou-se a Deus pelos votos religiosos de Pobreza, Castidade e
Obediência. Dia 16 de junho de 1907, foi ordenado presbítero por Dom Antônio Henle em Deggendorf.

Quando convidado para vir ao Brasil, aceitou logo, pois sempre quis trabalhar nas missões estrangeiras. Dia 6
de agosto de 1909, desembarcou no Rio de Janeiro, com mais quatro confrades. Nunca mais voltaria para rever
a pátria.

Estes 52 anos foram assim distribuídos: Cerca de 5 anos em algumas paróquias de São Paulo, e os outros 47
em Goiás. Durante esses longos anos desenvolveu múltiplas atividades pastorais. Nunca foi Superior canônico.
Seu apostolado predileto foram as "desobrigas" no sertão goiano. Percorreu centenas de comunidades, quase
sempre a cavalo, tornando-se conhecido e estimado pelo povo.

Onde mais trabalhou, foi em Trindade, famoso Santuário de Goiás, dedicado à Santíssima Trindade. Os romeiros
vinham visitar o Divino Pai Eterno na festa, mas não voltavam sem pedir também a bênção do Pe. Pelágio.

Dedicou-se com carinho aos pobres e enfermos. A quantos abençoou e curou das doenças do corpo e da alma!
A quantos visitou nas próprias casas. Não tinha hora marcada para os que o procuravam em suas aflições e
necessidades. Dizem as crônicas que somente num ano visitou cerca de trezentos enfermos.

Seus últimos cinco anos foram dedicados unicamente à pastoral dos enfermos. Ficaram famosas as bênçãos
que dava na igreja matriz de Campinas/Goiânia, todos os dias de manhã e à tarde. Contam-se muitas curas
extraordinárias, atribuídas ao seu carisma curativo. Algumas não tiveram explicação médica.

Também sua morte está ligada a um ato de caridade. Ao visitar uma pessoa enferma, apanhou chuva na volta,
ocasionando-lhe forte pneumonia. Foi internado na Santa Casa de Misericórdia, e assistido carinhosamente pelo
corpo médico, confrades e amigos. Mas sobreveio um enfisema pulmonar, com outras complicações, tudo
agravado pelos achaques da idade. Após uma semana de sofrimentos, morreu santamente às 13 horas do dia 23
de novembro de 196l. Tinha 83 anos. Por isso é chamado o apóstolo de Goiás.

Casa em que nasceu Pelágio em 1878. Nela nasceram seus ascendentes e descendentes. No seu frontispicio
se lê a data da construção: 1826. Hoje está nas mãos de um estranho. Muitos acham que deveria ser
readquirida e transformada num museu histórico. Pelágio residiu aqui até os dois anos de idade. Depois a familia
mudou-se para outra localidade, a 200 kms. onde o menino viveu até seus 16 anos.
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