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Mulher atribui cura ao padre Mariano 
São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2005  
 
Monise Centurion 
 
A auxiliar de enfermagem Izildinha Aparecida Lopes, 50 anos, que 
trabalha no asilo de Engenheiro Schmitt, diz ter recebido uma graça na 
recuperação de uma pancreatite aguda grave em 1999. Segundo ela, 
foram as orações dirigidas ao Padre Mariano de la Mata Aparício, que 
será proclamado o quinto beato brasileiro em outubro deste ano, que a 
salvaram. “Passei 12 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 
estado grave. Tinha o santinho de padre Mariano e sempre rezava para 
ele”, afirmou. A notícia da possível morte da auxiliar chegou até os 
funcionários do asilo. “Disseram que ela havia morrido. Ficamos muito 
tristes. Depois de algum tempo, ela retornou ao trabalho”, diz a gerente 
do asilo, Marilza Mulati.  
 
Segundo o chanceler e presidente do Tribunal Eclesiástico do Bispado de 
Rio Preto, padre Guido Bogotto, depois do anúncio, muitas graças serão 
atribuídas ao padre Mariano. “As graças atribuídas a ele serve tanto para 
a devoção do povo como ainda para o processo de canonização”, diz. De 
acordo com a Igreja Católica, para se tornar santo, mais um milagre terá 
de ser atribuído ao padre Mariano. “Orientamos as pessoas para que, nos 
casos como da auxiliar de enfermagem, procurem a Cúria Diocesana que 
analisará o processo e, se for o caso de milagre, instaura-se um Tribunal 
Eclesiástico para investigar a graça”, afirma. Segundo a organização não-
governamental Santos do Brasil, padre Mariano será proclamado o quinto 
beato brasileiro.  
 
As beatificações no Brasil começaram com o padre José de Anchieta, 
declarado bem aventurado no dia 22 de junho de 1981. O Brasil possui 
quatro beatos, Inácio de Azevedo, José de Anchieta, Frei Galvão e os 
mártires de Cunhaú e Uruaçu, considerados um só (André de Soveral, 
Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira). O caso mais recente de 
beatificação foi dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, declarados bem-
aventurados em 2000. A única santa brasileira é madre Paulina. 

 
   08/01/2005 - Milagre muda rotina de igreja em Schmitt 
   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 

 
 Você concorda que a 
Prefeitura e o governo 

federal invistam R$ 819 
mil no ´Trem Caipira` 
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Engenheiro Schmitt?  

 
» Veja o resultado

 

Rio Preto: 19ºC/25ºC 

Chuvoso durante o dia 
e à noite.  
Veja outras 
previsões 

 

 

» Faça valer o seu direito de 
cidadão. Reclamações e 
sugestões serão apuradas.  
» Denuncie: (17) 2139-
2013  
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   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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