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Rumo a beatificação 

Bento 16 reconhece milagre rio-pretense  
São José do Rio Preto, 29 de abril de 2006  
 
Monise Centurion 
 
O papa Bento 16 confirmou 
ontem oficialmente o milagre do 
padre agostiniano Mariano de La 
Mata Aparício no estudante rio-
pretense João Paulo Polotto, de 
14 anos, ocorrido em 1996. A 
Congregação das Causas dos 
Santos, no Vaticano, já havia 
reconhecido a graça em 20 de 
dezembro de 2004. Porém o 
processo ainda não tinha 
recebido a assinatura do 
pontífice. A expectativa da Igreja 
Católica era que o então papa João Paulo 2 confirmasse o milagre do 
padre agostiniano antes das comemorações da Semana Santa de 2005, o 
que não ocorreu devido à sua morte. Depois de mais de um ano de 
pontificado, o papa Bento 16 finalmente assinou o documento de 
reconhecimento do milagre. Até outubro deste ano o padre Mariano, que 
morreu em 1983, será beatificado. A data exata ainda será marcada nos 
próximos meses. “A aprovação do milagre tinha sido apenas pelos 
teólogos e médicos. Agora ela recebeu a assinatura do papa”, diz o padre 
agostiano Miguel Lucas. autor do livro sobre o beato.  
 
Padre Mariano será o quarto beato brasileiro e poderá ser também o 
primeiro que vai receber essa honraria no Brasil em mais de 500 anos de 
história católica. Até agora, nunca um beato foi consagrado no País. A 
beatificação de um padre vai ser a primeira na história da Diocese de Rio 
Preto e também na Ordem de Santo Agostinho. A cerimônia deve ocorrer 
na Igreja Santo Agostinho, bairro Vergueiro (SP), onde ele trabalhou 20 
anos, ou na Catedral da Sé, Centro (SP), por questão de espaço. O 
processo de beatificação do padre foi promovido pelos agostinianos e 
aberto pelo cardeal-arcebispo dom Paulo Evaristo Arns. 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. A Ordem Agostiniana, que já 
considera santo o padre Mariano, transferiu seus restos mortais para o 
interior da igreja Santo Agostinho, em São Paulo.  
 
O milagre 
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 à 
Congregação das Causas dos Santos, que reconheceu a ocorrência de 
milagre em dezembro de 2004 e expediu um Decreto da Heroicidade das 
Virtudes. Padre Mariano nasceu em Palência, Espanha, e morreu em São 
Paulo em 83, vítima de câncer. Deixou um histórico de santidade pela 
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vida regrada e pela dedicação aos pobres e doentes. Sua causa será a 
sétima do Brasil a alcançar a beatificação.  
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