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Culto oficial 

Católicos iniciam culto oficial a padre Mariano 
São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2005  
 
Cecília Demian - Especial para o 
Diário 
 
Começou no domingo o culto 
oficial católico ao padre 
agostiniano Mariano de la Mata 
Aparício, que vai ser beatificado 
pelo papa João Paulo 2º até 
outubro deste ano. A primeira 
missa em ação de graças foi 
celebrada no domingo, às 19h30, 
durante uma hora e 45 minutos, 
para um público de 800 pessoas 
na paróquia Santa Apolônia, em Engenheiro Schmitt, onde o padre viveu 
11 anos. Participaram da missa fiéis de Cedral, Potirendaba, Nova 
Granada e Rio Preto, irmãos leigos agostinianos, além da vice-prefeita de 
Rio Preto Eliane Storino (PMDB), representando o prefeito Edinho Araújo 
(PPS), e o presidente da Câmara, Eduardo Piacenti (PPS). Em dezembro, 
o Vaticano reconheceu o milagre da cura do menino João Paulo Polotto, 
de Rio Preto, por intecessão de padre Mariano. Em 1996, o garoto sofreu 
acidente, ficou entre a vida e a morte e, apesar da gravidade dos 
ferimentos, se recuperou de forma rápida e sem seqüelas. 
 
No domingo, a igreja onde o futuro beato atuou se enfeitou para a data 
especial, quando foi entronizado um quadro com a foto do padre num 
pequeno altar. A cerimônia teve flores brancas nos bancos, tapete 
vermelho até o altar, fogos indor e encenações com jovens, crianças e 
doentes. Para acompanhar a entronização, 50 pessoas que conheceram 
o padre ou foram seus alunos formaram uma procissão em direção ao 
altar que recebeu o quadro. Muitas pessoas choravam. O inusitado foi a 
entrada de um cachorro vira-lata, que acompanhou a fila e cruzou o altar, 
onde estava um grupo de crianças. Animais e crianças eram prediletos do 
padre Mariano, além dos pobres e doentes. A missa foi presidida pelo 
padre Irineu Vendrami, administrador diocesano e representante do 
bispado, e concelebrada pelos padres Oscar Clemente, pároco de 
Schmitt, Agustín Alcalde, vice-diretor do Colégio São José, de Rio Preto, 
Eustasio Fernández Santos, diretor administrador do São José, e o 
seminarista Amaury Basotti. Padre Eustásio deu um depoimento público 
sobre sua cura depois de ter invocado a ajuda do padre Mariano, com 
quem conviveu durante 29 anos. 
 
"Em 2000, tive câncer de estômago. Fui operado para retirada de 70% do 
estômago e 5% do intestino e ainda sofri contaminação de soro estragado 
15 dias depois da cirurgia. Muitas pessoas pediram ajuda ao padre 
Mariano para o meu caso. Rezei e rezo todos os dias para ele. E estou 
aqui, curado, perfeito, graças ao padre Mariano. Sem fé, a medicina não 
faz efeito", afirmou pe. Eustásio, 74 anos, que promete ir a Roma para 
assistir à beatificação. De seis em seis meses, ele passa por uma bateria 
de exames que incluem radiografia, ultrassom e endoscopia. "Os últimos 
(exames) foram em setembro e atestam a cura", disse ele, que continua 
rezando um pai-nosso e 10 ave-marias para o padre beato, todos os dias. 
Padre Irineu vê a beatificação como um sinal de Deus nos tempos 
modernos, com a finalidade de reavivar a fé. "Vivemos um momento da 

  Sérgio Menezes   
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história em que se ouve falar pouco de milagres e acontecimentos 
extraordinários. Mas Deus continua operando maravilhas, mostrando que 
caminha conosco. São muitos os sinais de Deus, mas não se percebem 
devido à correria, ganância e individualismo", afirmou. 
 
Logo após o encerramento da missa, que teve três momentos encenados 
pelo grupo de jovens, formou-se um círculo de pessoas em oração em 
torno do quadro do pe. Mariano. Uma moradora de Schmitt, Josefa 
Nunes, levou seu pai João Elias Nunes, 68 anos, para assistir à 
celebração e pedir o seu restabelecimento. Nunes sofreu derrame há oito 
anos e anda com dificuldade, apoiado em bengala, com seqüelas visíveis 
do incidente. A próxima missa pela beatificação em Schmitt será 
celebrada na chegada da imagem do beato, encomendada em Porto 
Ferreira. O pe. Oscar Clemente pediu que as pessoas que quiserem 
testemunhar as graças alcançadas podem fazê-lo durante as celebrações 
rotineiras, na quarta-feira às 19h30 e aos domingos às 19h30, menos no 
segundo domingo, cujo horário é 9h30. "Pelo menos 10 pessoas queriam 
relatar as graças, mas a missa ficaria muito longa, por isso recomendo 
que venham nas próximas", disse pe. Oscar. 
 
‘De cada aluno, ele fazia um amigo’ 
Padre Mariano é lembrado como um professor querido e alegre, que não 
perdia uma experiência com abelhas, taturanas e elementos da natureza, 
já que seu forte era história natural. "De cada aluno, ele fazia um amigo, 
sempre com palavras amáveis", disse o padre Miguel Lucas, vice-
postulador da causa de beatificação perante o Vaticano. Seus ex-alunos 
recebem com naturalidade a notícia da beatificação, pois já estavam 
acostumados à sua bondade. "Foi um professor excelente, afável, 
compreensivo, sempre bem-humorado. Na época, não era comum aula 
em laboratório, mas ele tinha um para levar os alunos a fazer misturas 
químicas, para aulas práticas que despertavam o interesse da classe. Era 
um ótimo orientador nas aulas de Ciências, sem dúvida o padre mais 
querido, grande educador", afirma o oftalmologista Nadyr Jorge Sáfadi, 66 
anos, de seu consultório em São Paulo. 
 
Sáfadi foi aluno interno em Schmitt, de 1948 a 1952. Lembra-se das 
experiências em classe e do problema auditivo que afetou padre Mariano 
por uns anos, o que levava os alunos a confessar com ele, confiando na 
sua surdez para não ouvir os pecados. "Coisas de adolescente", disse. 
Conta-se também que o padre não gostava de ouvir fofocas, e quando 
alguém desviava o assunto para tal, ele desligava o aparelhinho auditivo. 
Quanto ao milagre, Sáfadi acha difícil julgar. "Milagre é muito raro, é 
preciso conhecer muito o fato para julgá-lo. Como médico, acho que pode 
acontecer, sim. Existem fenômenos, existem coisas, fora do nosso 
alcance." 

 
   17/01/2005 - Mãe conta milagre do padre Mariano 
   13/01/2005 - Schmitt festeja beatificação de padre Mariano 
   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 
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   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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