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Milagre muda rotina de igreja em Schmitt 
São José do Rio Preto, 8 de janeiro de 2005  
 
Monise Centurion e Lelé Arantes 
 
A confirmação do milagre na cura 
do garoto rio-pretense e atribuída 
ao padre agostiniano Mariano de 
la Mata Aparício, morto em 1983, 
aumentou o movimento na igreja 
Santa Apolônia no distrito de 
Engenheiro Schmitt. O padre 
exerceu parte de sua função 
sacerdotal no local. “Não rezava 
muito. Mas com a notícia do 
milagre, peço a intercessão do 
padre Mariano pelo meu filho de 6 
anos de idade, que é muito rebelde”, diz a dona-de-casa Rosilene Andrea 
Caldeira. O padre Oscar Clemente, da paróquia de Santa Apolônia, 
confirma o aumento de fiéis na igreja. “Ele (padre Mariano) era muito 
carismático e celebrou muitas missas nessa igreja. O anúncio do milagre 
despertou a curiosidade e a fé nas pessoas. Aumentou o número de fiéis 
que rezam por ele e ainda pedem missas em ação de graças em nome de 
padre Mariano”, diz. 
 
O pároco afirma ainda que a população de Engenheiro Schmitt sempre 
teve muita consideração com o padre. “Muitos agostinianos passaram por 
aqui. Mas, em ocasião do aniversário de 70 anos da paróquia, 
comemorado em 2004, as pessoas pediram para que um quadro do 
padre Mariano fosse colocado na Igreja”, diz. A secretária da paróquia 
Marina Roma Pelais, 49 anos, afirma que o telefone não pára de tocar. 
“As pessoas querem saber quem foi padre Mariano, como ele era, o que 
fazia. O milagre também despertou a curiosidade dos moradores mais 
jovens que não tiveram contato com ele”, diz. Marina conheceu o padre 
quando era criança. “Ele era uma pessoa muito bondosa, paciente e 
calma, que adorava as crianças e os animais”, diz.  
 
O processo de verificação do milagre foi julgado pela Congregação das 
Causas dos Santos, no Vaticano, e confirmou que a cura do garoto João 
Paulo Poloto, hoje com 14 anos, não pôde ser explicada pela ciência. Em 
1996, João Paulo sofreu ferimentos graves depois de ser atropelado por 
um caminhão, em Barra Bonita. Com o milagre confirmado, a beatificação 
é automática. Padre Mariano será o primeiro beato da história da Diocese 
de Rio Preto e também da Ordem Agostiniana do Brasil. Será ainda o 
quarto no Brasil, reconhecido pelo Vaticano. Com muitos anos de 
convício com o padre Mariano, a dona-de-casa Aparecida Vicentini 
Pínola, 81 anos, guarda até hoje o “santinho” com a oração dele. “Ele 
celebrou o casamento de minha filha. Ia nas casas das pessoas para 
conversar, tinha muito contato com os fiéis. Sempre o admirei mas, até 
então, nunca tinha pedido a intercessão dele. Agora rezo sempre”, diz 
Aparecida, que também é membro do apostolado da oração. 
 
A peculiaridade de manter sempre os bolsos da batina repletos de balas 
para dar às crianças é lembrada pela ex-cozinheira do colégio onde padre 
Mariano morou, Ilídia Munis Dias, 69 anos. “Era uma pessoa muito 
generosa. Ele era especial, principalmente com as crianças”, diz. Além 

  Carlos Chimba   

Aparecida Vicentini Pínola mostra 
santinho com foto do Padre Mariano 
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dos moradores do distrito, a confirmação do milagre influenciou também a 
rotina da família Poloto. “O telefone não pára de tocar. Estamos felizes e 
agradecemos a todos que rezaram pelo meu filho”, afirma Paulo Roberto 
Poloto, 50 anos, pai do garoto. O irmão Pedro Paulo, 19 anos, viu o 
acidente e atribui ao milagre a cura de João Paulo. “Eu vi ele depois do 
acidente. Estava em estado muito ruim. Foi milagre sim”, diz. 
 
Já João Paulo, hoje com 14 anos, não se lembra do acidente, apenas de 
agradecer. “Muitas pessoas me ligam e perguntam do milagre. Não me 
importo de falar sobre isso. Só tenho a agradecer”, afirma. A cura 
atribuída ao padre, morto em 1983, foi investigada pelo Tribunal 
Eclesiástico Diocesano, instalado no dia 3 de agosto de 1999, por 
determinação do então bispo, Dom Orani João Tempesta. A investigação 
reuniu 35 documentos e laudos médicos, além de 1.840 páginas de 
relatórios. O anúncio da beatificaçãodeverá ser proclamada em outubro 
pelo Papa João Paulo 2o. 
 
Padre Mariano era amigo de comunista 
O médico Coutinho Cavalcanti era declaradamente comunista numa 
época em que ser comunista reunia ingredientes capitais para um 
cidadão ganhar a aura romântica inconteste de intelectual. Mas não 
apenas isso. O cidadão corria riscos de ser preso em qualquer alteração 
do quadro político nacional. Entre seus amigos influentes, estava um 
padre espanhol chamado Vito Fernandez, da Ordem dos Agostinianos. E 
foi esse padre que Cavalcanti convenceu, em 1935, a construir e instalar 
um ginásio no distrito de Engenheiro Schmitt. Era lá que Cavalcanti 
residia e clinicava. Os padres vieram e construíram um belo prédio que 
hoje abriga o "Asilo Deolindo Bortoluzzo". O ginásio foi inaugurado em 28 
de agosto de 1947. Dois anos depois, chegava o padre Mariano de La 
Mata Aparício, vindo de São Paulo. 
 
Nascido em Palencia, na Espanha, em 31 de dezembro de 1905, Mariano 
foi ordenado padre em 27 de julho de 1930, em Valladolid. Um ano depois 
estava no Brasil para atuar como sacerdote e professor. Até 1933, foi 
pároco de Taquaritinga e, de 1933 a 45 lecionou no Colégio Santo 
Agostinho, em São Paulo. Ele ficou em Rio Preto até 1961. Foi diretor do 
Colégio São José de 1958 a 60, período em que estava em andamento a 
construção do novo prédio, já em Rio Preto, no Jardim Santa Catarina. 
Por ironia do destino, os rio-pretenses devem a vinda do padre Mariano 
para cá a um comunista que, como todos os marxistas, deve ter sido ateu 
ou coisa parecida. 

 
   06/01/2005 - Vandalismo na Catedral: cristo ficou em pedaços 
   04/01/2005 - Vaticano diz que milagre salvou rio-pretense 

    

   25/10/2007 - Polícia apreende avião com contrabando 
   25/10/2007 - Delegado preso ganha indenização 
   25/10/2007 - Metalúrgico morre após ser esfaqueado 
   25/10/2007 - Chuva faz aeroporto operar por instrumento 
   25/10/2007 - Cabeleireiro será indenizado em R$ 11,5 mil 
   25/10/2007 - Inquérito apura denúncia de abandono 
   25/10/2007 - Estado libera R$ 1,2 milhão para região 
   25/10/2007 - PM captura foragido da Justiça 
   25/10/2007 - Ladrões invadem residência no Macedo Telles 
   25/10/2007 - Dupla assalta posto de gasolina no bairro Eldorado 
   24/10/2007 - Um bairro sob as bênçãos de São Judas 
   24/10/2007 - Acidente com ônibus da Circular fere bebê 
   24/10/2007 - Trafegar por estrada de terra vira ‘calvário’ 
   24/10/2007 - Polícia apura denúncia de abandono de idosa 
   24/10/2007 - Juiz manda Fundação Casa asfaltar vicinal 
   24/10/2007 - Projeto agiliza obtenção da dupla cidadania 
   24/10/2007 - Estudante de 16 anos xinga policial militar 
   24/10/2007 - Arprom comemora 40 anos com churrascada 
   24/10/2007 - Júri condena homem a nove anos de prisão 
   24/10/2007 - Três são detidos por pichar muro em Rio Preto 
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