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Rumo à beatificação 

Vaticano oficializa milagre rio-pretense 
São José do Rio Preto, 3 de maio de 2006  
 
Monise Centurion 
 
O site do Vaticano publicou ontem 
o decreto do papa Bento 16, que 
autoriza o reconhecimento do 
milagre do padre agostiniano 
Mariano de La Mata Aparício no 
estudante rio-pretense João 
Paulo Polotto, de 14 anos, 
ocorrido em 1996. O garoto se 
curou, sem fazer cirurgia, de um 
traumatismo encefálico grave e 
hemiplegia (paralisia) do lado 
esquerdo do corpo. A notícia da 
publicação do documento foi dada 
com exclusividade na edição do último sábado, dia 29, pelo Diário da 
Região. Apenas a definição da data da beatificação separa padre Mariano 
de se tornar o quarto beato brasileiro e 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 
também será a primeira na história da Diocese de Rio Preto e na Ordem 
de Santo Agostinho.  
 
A Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano, já havia 
reconhecido a graça em 20 de dezembro de 2004. Porém o processo 
ainda não havia recebido a assinatura do pontífice devido à morte de 
João Paulo 2º no ano passado. Antes do decreto, a aprovação do milagre 
tinha sido apenas pelos teólogos e médicos brasileiros e da Santa Sé. A 
promulgação do decreto de Bento 16 é dirigida ao cardeal português José 
Saraiva Martins, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, que 
também deve presidir a cerimônia de beatificação no Brasil. “Está tudo 
pronto. Falta apenas a definição da data”, diz o padre agostiniano Miguel 
Lucas.  

  Arquivo   

Papa Bento 16 promulga milagre de 
padre Mariano (foto) 

 
   29/04/2006 - Bento 16 reconhece milagre rio-pretense  
   07/01/2006 - Padre Mariano será beatificado em São Paulo 
   22/01/2005 - Dom Orani: ‘Beatificação foi uma graça de Deus’ 
   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 

 
 Você concorda que a 
Prefeitura e o governo 

federal invistam R$ 819 
mil no ´Trem Caipira` 

entre Rio Preto e 

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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   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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