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Religião 

Schmitt festeja beatificação de padre Mariano 
São José do Rio Preto, 13 de janeiro de 2005  
 
Núcleo Multimídia 
 
O distrito de Engenheiro Schmitt 
inicia nesta semana o ciclo de 
comemorações religiosas para 
festejar a beatificação do padre 
Mariano de la Mata Aparício, 
marcada para outubro deste ano. 
Ontem à noite, o padre Oscar 
Clemente, pároco da igreja Santa 
Apolônia, em Schmitt, se reuniu 
com a comunidade para organizar 
uma missa em ação de graças a 
ser celebrada no próximo 
domingo, dia 16, às 19h30. Na missa, será feita a entronização de um 
quadro com a foto do padre Mariano, que morou no distrito entre os anos 
1949 e 1961, como diretor e professor do Colégio Agostiniano São José, 
hoje instalado em Rio Preto. A entronização é um rito eclesial ou civil que 
consiste em colocar uma imagem ou estampa em lugar especial para 
recordar a presença de uma pessoa e exaltá-la à suprema dignidade. 
 
Ex-alunos da região que conviveram com o padre estão sendo 
convidados para participar da entronização, assim como os padres 
agostinianos de Rio Preto. O presidente da Câmara de Rio Preto, 
Eduardo Piacenti, confirmou presença. Também foi convidado o prefeito 
Edinho Araújo. Ontem, o padre Oscar Clemente fez encomenda de uma 
imagem do futuro beato na cidade de Porto Ferreira (SP), que será 
custeada por católicos de Rio Preto. "No dia 30 de outubro de 2004, a 
paróquia completou 70 anos de criação, e como estava crescendo a 
devoção pelo padre Mariano, mandei fazer o quadro para colocar na 
igreja. E coincidentemente, a beatificação foi anunciada. Parece que 
previmos essa notícia", disse padre Oscar. As visitas à paróquia 
dobraram de volume, segundo o pároco. "Interessante que as pessoas 
ligaram muito o padre Mariano a Schmitt e está começando uma 
verdadeira peregrinação", afirmou. 
 
Se continuar nesse ritmo, a paróquia de Santa Apolônia pode se 
transformar em santuário. Quando um centro religioso se torna foco de 
peregrinações por devotos de várias localidades, ele é elevado a 
santuário, como aconteceu com a igreja de Bom Jesus de Castores, em 
Onda Verde. No ano 2000, o bispo Orani João Tempesta elevou a igreja a 
santuário, o que dá indulgências e bênçãos aos peregrinos. O espanhol 
Mariano de la Mata, falecido em 83, foi um padre querido, bondoso e 
profundamente religioso, segundo o advogado Glauco Guimarães, seu 
ex-aluno, que hoje mora em Votuporanga. Morreu em intenso sofrimento 
devido a um câncer, logo após receber a bênção dos enfermos pelo 
cardeal-arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns.  
 
Em 88, começaram a chegar aos agostinianos de São Paulo muitos 
relatos de fatos extraordinários, referentes a curas e solução de 
problemas, depois de as pessoas invocarem a ajuda do padre Mariano. 
Em 97, dom Arns enviou ao Vaticano um pedido de beatificação do padre. 
Em 99, o bispo Orani instalou um Tribunal Eclesiástico para apurar um 
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milagre atribuído ao padre Mariano, invocado para restituir a saúde ao 
aluno do Colégio São José, João Paulo Polotto, então com 6 anos, 
atropelado por um caminhão, com graves traumatismos. A cura foi rápida 
e considerada inexplicável pela ciência, configurando o milagre. 

 
   11/01/2005 - Mulher atribui cura ao padre Mariano 
   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 
   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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