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Beatificação de padre Mariano será em novembro 
São José do Rio Preto, 8 de junho de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
03:24 - O primeiro beato da 
história da Diocese de Rio 
Preto, o padre agostiniano 
Mariano de La Mata Aparício, 
será oficializado no dia 5 de 
novembro deste ano, 
domingo, em São Paulo. A 
data foi aprovada esta 
semana pelo Vaticano e pelo 
cardeal José Saraiva Martins, 
prefeito da Sagrada 
Congregação para a Causa dos Santos, que vai presidir a beatificação. 
Ainda falta definir o local da cerimônia, prevista para ocorrer na paróquia 
Santo Agostinho, bairro Vergueiro (SP), onde estão os restos mortais do 
padre, ou na Catedral da Sé, Centro, com espaço mais amplo.  
 
A decisão do local está a cargo de uma comissão em São Paulo, segundo 
informou ontem o padre Agustín Alcade, vice-diretor do Colégio São José, 
de Rio Preto. Padre Mariano é o segundo a ser beatificado no Brasil, pois 
até então as cerimônias ocorriam em Roma. Depois de empossado, o 
papa Bento 16 reformulou a prática das beatificações, determinando que 
sejam feitas nas dioceses de origem, trabalho ou vivência dos beatos; 
apenas a canonização é feita em Roma. O primeiro beato a ser 
oficializado no Brasil é o padre Eustáquio van Lieshout, no próximo dia 15 
de junho, em Belo Horizonte, no estádio Mineirão.  
 
Espanhol, nascido numa aldeia perdida de Barrio de la Puebla, Palencia, 
era filho de Manuel e Martina. A região onde nasceu foi pródiga em 
padres e freiras, a maioria agostinianos. Ele era irmão de três 
agostinianos: Leovigildo, Tomás e Baltasar. E tio de seis: Santos, 
Máximo, Mariano, Martina, Mari Paz e Socorro. Em sua missão no Brasil, 
onde chegou em 1931, passou 11 anos no distrito de Engenheiro Schmitt, 
onde funcionava o Colégio São José (hoje em Rio Preto). Lá ele foi 
ecônomo, diretor e professor. Era uma pessoa afável, preocupado com as 
crianças, com os doentes e os pobres. Era muito querido. Muitas vezes, 
visitou o Colégio Nossa Senhora da Consolação, em Taquaritinga, de 
freiras agostinianas, tendo sido inclusive paraninfo de normalistas. 
 
"As freiras preparavam a acolhida com muita antecedência, muito 
capricho. Fazíamos serenatas para ele, no dia da chegada, e ele 
respondia da janela, jogando uma chuva de balas", relembra a ex-aluna, 
professora Iunci Bavaresco, de Rio Preto. Mariano morreu no dia 5 de 
abril de 1983 no Hospital do Câncer de São Paulo, depois de receber a 
unção dos enfermos, ministrada pelo cardeal-arcebispo dom Paulo 
Evaristo Arns. O processo de beatificação foi aberto no dia 31 de maio de 
1997 por dom Arns. Em 98, o bispo Orani Tempesta instalou Tribunal 
Eclesiástico em Rio Preto para apurar a ocorrência do milagre. 

  Arquivo   

Padre Mariano celebra casamento em 1958 
no distrito de Schmitt 

 

   11/05/2006 - Padre Mariano será beatificado em 6 meses 
   03/05/2006 - Vaticano oficializa milagre rio-pretense 

 
 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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   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’ 

    

   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 

 
 

 
» Prefeitura Municipal RP  
» Câmara Municipal RP  
» IPVA e Licenciamento  
» Secretaria de Segurança  
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