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Religião 

Jornalista do Diário participa de livro espanhol 
São José do Rio Preto, 14 de maio de 2006  
 
Núcleo Multimídia 
 
01:12 - Para celebrar a beatificação 
do padre Mariano de La Mata 
Aparício, marcada para novembro, a 
Ordem Agostiniana vai dedicar a ele 
um número inteiro da revista Religión 
y Cultura, editada e impressa na 
Espanha. Teólogos, professores e 
jornalistas espanhóis vão 
desenvolver temas sobre a santidade 
em geral e sobre a vida do futuro 
beato. A jornalista Cecília Demian, 
editora de Opinião e Suplementos do 
Diário da Região, será a única 
brasileira a escrever um capítulo, que 
terá o título "A surpresa de um santo 
no meio de nós". O Diário foi o 
primeiro veículo de comunicação do 
País a levantar e divulgar o milagre 
atribuído ao pe. Mariano em 96, 
acompanhando a apuração do 
Tribunal Eclesiástico. Inclusive em Barra Bonita (SP), quando o tribunal 
se deslocou para colher depoimento de médicos citados no processo. 
 
A escolha da jornalista foi anunciada pelo padre Agustín Alcalde de 
Arriba, vice-diretor do Colégio São José, em Rio Preto, na última quarta-
feira. "Nada mais justo escolhermos esta jornalista, por ter sido a primeira 
a fazer reportagens sobre o pe. Mariano, acompanhando todos os passos 
do processo de beatificação", disse pe. Agustín. A publicação será em 
espanhol e português, distribuída no mundo inteiro. Na verdade, trata-se 
de um livro, editado trimestralmente na Europa, com mais de 800 
páginas. "Fiquei honrada e feliz com a escolha. Pe. Mariano já faz parte 
da minha vida, desde um sábado de 98 quando soube que dom Orani 
(João Tempesta, bispo de Rio Preto na ocasião) ia instalar um Tribunal 
Eclesiástico para apurar o milagre. Entrevistei a família do garoto João 
Paulo Polotto, curado por intercessão do pe. Mariano, acompanhei todas 
as audiências e diligências pedidas pelo Vaticano, menos as privativas 
como o exame neurológico feito pelo médico Salvador Martucci, devido 
ao sigilo canônico", afirma Cecília. 
 
De 98 para cá, a jornalista visitou duas vezes o túmulo do pe. Mariano na 
paróquia Santo Agostinho (SP), entrevistou padres agostinianos, ex-
alunos e pessoas que conviveram com ele, acompanhou a entronização 
do retrato dele na paróquia Santa Apolônia, em Schmitt, onde ele 
celebrava missas e atendia a comunidade. Pe. Mariano morou 11 anos 
em Schmitt, foi professor e diretor do Colégio São José lá instalado e será 
o primeiro beato da Diocese de Rio Preto. O livro, com o título "A 
santidade", terá dez capítulos. Além da jornalista do Diário, também 
participam o teólogo e filósofo Hermínio de la Red Vega, o padre e 
jornalista Rafael del Olmo Veros, o teólogo José Rodriguez Álvarez, que 
foi mestre de noviços no Brasil, o vice-provincial da Ordem José Luis 
Martínez Martínez, a escritora e teóloga Arminda de La Red Vega, o vice-
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postulador da causa padre Miguel Lucas Peña, o padre e pedagogo 
Pelayo Moreno Palacios, a superiora provincial da Ordem na Espanha 
Maria Paz de La Mata e o postulador Fernando Rojo Martínez. 

    

   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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