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Padre Mariano será beatificado em São Paulo 
São José do Rio Preto, 7 de janeiro de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
O futuro beato padre Mariano de la 
Matta, o primeiro da diocese de Rio 
Preto, poderá ser também o primeiro 
que vai receber essa honraria no 
País em mais de 500 anos de história 
católica. Até agora, nunca um beato 
foi consagrado no Brasil, considerado 
o maior país católico. A cerimônia vai 
acontecer na Igreja Santo Agostinho, 
bairro Vergueiro (SP), onde ele 
trabalhou 20 anos, ou na Catedral da 
Sé, Centro (SP), por questão de 
espaço. A data ainda não foi definida, 
mas está sendo esperada para o 
primeiro semestre deste ano. Pe. 
Mariano deveria ser beatificado em 
2005, mas a morte do papa João 
Paulo 2º, que reconheceu um milagre a ele atribuído, e a eleição de 
Bento 16, alteraram o calendário da Congregação da Causa dos Santos, 
na qual tramita o processo de beatificação promovido pelos agostinianos 
e aberto pelo cardeal-arcebispo dom Paulo Evaristo Arns. A beatificação 
a ser realizada em São Paulo segue uma determinação do papa Bento 16 
de que as cerimônias de elevação aos altares agora sejam feitas no país 
de origem do santo ou nos locais onde mais viveu e desenvolveu seu 
ministério. 
 
Quem vai presidir os ritos será um delegado do papa, o cardeal português 
José Saraiva Martins, prefeito da Congregação da Causa dos Santos, um 
departamento do Vaticano que prepara cada ano o necessário para o 
Papa propor novos exemplos de santidade. “Depois de aprovar os 
resultados sobre os milagres, martírio e virtudes heróicas de vários servos 
de Deus, o santo padre procede a uma série de canonizações e delega a 
celebração das beatificações. O rito de beatificação será realizado na 
diocese que promoveu a causa do novo beato ou noutra localidade 
considerada idônea”, prescreve o estatuto pontifício, de 29 de setembro 
de 2005. A Ordem Agostiniana, que já considera santo o padre Mariano, 
transferiu seus restos mortais para o interior da igreja Santo Agostinho, 
em São Paulo. Agora o túmulo está ornamentado com um quadro pintado 
pelo pe. Miguel Lucas, também autor de um livro sobre o futuro beato. 
 
Na paróquia Santa Apolônia, do distrito de Engenheiro Schmitt, o quadro 
com a foto do pe. Mariano, entronizado pelo padre Oscar Clemente em 
missa solene no ano passado, foi substituído por uma tela a óleo, pintada 
pelo vice-cônsul honorário da Espanha no Brasil, dr. Bernardo Caro 
Sánchez, morador em Campinas. “Ele veio duas vezes à paróquia 
quando soube da história do pe. Mariano e na segunda vez, trouxe o 
quadro”, disse a zeladora da igreja, Marina Roma. Pe. Mariano passou 11 
anos em Schmitt, onde funcionava o Colégio São José. Foi professor e 
diretor da escola e celebrava missa na igreja Santa Apolônia.  
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Os padres agostinianos do Colégio São José, de Rio Preto, foram os 
responsáveis por iniciar o processo de beatificação. Eles enviaram ao 
Vaticano um relatório narrando a cura rápida do garoto João Paulo 
Polotto, na época com seis anos, ferido gravemente num atropelamento 
por caminhão, em 1996. Depois de instalado um Tribunal Eclesiástico 
pelo bispo Orani João Tempesta, em Rio Preto, e colhidas várias provas 
inclusive exames clínicos por neurologistas, o processo foi enviado ao 
Papa que reconheceu a ocorrência de milagre em dezembro de 2004 e 
expediu um Decreto da Heroicidade das Virtudes. 
 
Pe. Mariano nasceu em Palência, Espanha, e morreu em São Paulo em 
83, vítima de câncer. Deixou um histórico de santidade pela vida regrada 
e pela dedicação aos pobres e doentes. Sua causa será a sétima do 
Brasil a alcançar a beatificação. Está sendo marcada também para este 
ano a beatificação do pe. Eustáquio, de Belo Horizonte. A próxima 
beatificação confirmada é da freira portuguesa Rita Amada de Jesus, da 
paróquia de Ribafeita, Diocese de Viseu, Portugal, marcada para o dia 28 
de maio próximo.  

 
   25/12/2005 - Deus existe! 
   22/01/2005 - Dom Orani: ‘Beatificação foi uma graça de Deus’ 
   18/01/2005 - Católicos iniciam culto oficial a padre Mariano 
   17/01/2005 - Mãe conta milagre do padre Mariano 

    

   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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