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Religião 

Postulador da beatificação de padre Mariano está 
em Rio Preto 
São José do Rio Preto, 5 de julho de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
02:12 - O padre espanhol 
Fernando Rojo, postulador-geral 
da causa de beatificação do 
padre Mariano de la Mata 
Aparício, está em Rio Preto 
desde ontem, para tratar dos 
detalhes da cerimônia marcada 
para 5 de novembro, em São 
Paulo. Ontem mesmo, ele e os 
diretores do Colégio Agostiniano 
São José, os padres José Luís 
Arias e Agustín Alcade, foram à 
sede da Cúria Diocesana, na 
Boa Vista, convidar o bispo dom Paulo Mendes Peixoto para assistir à 
beatificação na Capital. Dom Paulo confirmou sua participação e ainda 
marcou uma missa no dia 6 de novembro, às 20 horas, na Sé Catedral 
São José, para celebrar a memória do primeiro beato da Diocese de Rio 
Preto.  
 
Ontem à noite, os padres visitaram a família de João Paulo Polotto que, 
em 1996, aos seis anos sofreu um atropelamento por caminhão e foi 
internado em estado gravíssimo. Os padres, funcionários, professores e 
alunos do Colégio São José (onde o menino estudava) entraram em 
oração pedindo a intercessão do padre Mariano, e o garoto se recuperou 
rapidamente. Dez dias depois, ele andava de patins em sua casa, sem 
cicatrizes e seqüelas do acidente. O relato da cura foi enviado à 
Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano, e chamou a atenção 
das autoridades que determinaram a abertura do processo de 
beatificação. O processo foi aberto no dia 31 de maio de 1997, quando a 
Cúria Episcopal de São Paulo recebeu da Cúria Vaticana, por meio do 
cardeal-arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, a licença oficial da Igreja 
para dar andamento ao caso.  
 
A cerimônia de abertura aconteceu na paróquia Santo Agostinho, com a 
presença de dom Arns e do postulador Fernando Rojo. Em 98, o bispo 
Orani João Tempesta instalou Tribunal Eclesiástico, o primeiro da história 
de Rio Preto, para apurar a ocorrência do milagre atribuído ao padre 
Mariano. Ouvidas as testemunhas, entre elas médicos que atenderam a 
criança após o trauma, o Tribunal requisitou laudo neurológico para 
atestar a integridade física de João Paulo. Concluiu-se que a cura rápida 
e eficaz não teve explicação pela ciência. 

  Edvaldo Santos   

Padre espanhol Fernando Rojo cuida do 
processo de beatificação 

 
   08/06/2006 - Beatificação de padre Mariano será em novembro 
   14/05/2006 - Jornalista do Diário participa de livro espanhol 
   11/05/2006 - Padre Mariano será beatificado em 6 meses 
   03/05/2006 - Vaticano oficializa milagre rio-pretense 
   29/04/2006 - Bento 16 reconhece 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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   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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