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Chegam medalhões e cartazes da beatificação 
de padre Mariano 

O mais importante evento religioso da história de Rio Preto já tem datas: 10 e 
12 de novembro

 
O vice-diretor do Colégio São José, padre Agustín Alcalde de Arriba, de Rio 
Preto, presidente da comissão que organiza as cerimônias de beatificação do 
padre Mariano, recebeu ontem do Vaticano 50 medalhões cunhados em Roma, 
com o rosto do futuro beato em alto relevo, de um lado, e a igreja de Santo 
Agostinho, de São Paulo, do outro. O padre foi enterrado lá em 1983.  
 
Vieram também cartazes anunciando as cerimônias. Eles serão entregues nas 
cem paróquias da diocese, e milhares de santinhos do beato, que aparece 
sorrindo.  
 
Agostiniano do Colégio São José, no distrito de Schmitt, Padre Mariano está 
virando beato por conta de um milagre a ele atribuído em 26 de abril de 1996, 
em Rio Preto. O jovem Paulo Palotto, ex-aluno de Mariano, sofreu sério acidente 
e foi desenganado pelos médicos.  
 
Houve uma corrente de orações invocando padre Mariano, morto em 1983.  
 
Desenganado, o garoto sobreviveu. “Até os pais, renomados médicos, ficaram 
perplexos diante da cura, milagre indiscutível”, afirma padre Agustín.  
 
Para se transformar em santo, Mariano terá de fazer novos milagres e se 
submeter a processo de canonização.  
 
Milhares de fiéis já se mobilizam para a beatificação, dia 5 de novembro, na Sé, 
São Paulo, dia 10, em Rio Preto, e dia 12 em Schmitt. 
 
Sacerdote protege crianças 
Padre Mariano entra para o fechado círculo de beatos como “protetor das 
crianças e dos pobres” e “mensageiro do amor”. Ele nasceu em Barrio de la 
Puebla, Palência, Espanha, filho de Manuel e Martina de la Mata, em 1905. Em 
1930 é ordenado sacerdote e agostiniano.  
 
Em 1931 Padre Mariano é enviado ao Brasil. Passa algum tempo em São Paulo, 
atendendo pobres e humildes. De repente está no Colégio São José ensinando 
ciências a centenas de alunos em regime de internato.  
 
É quando começa a fazer milagres. Seus grandes amores: a Eucaristia, Nossa 
Senhora, as crianças, os pobres e os enfermos. As grandes paixões, natureza e 
família. 
 
Calendário  
1ª cerimônia na Sé 
A beatificação do Padre Mariano de la Mata vai acontecer dia 5 de novembro, às 
10h, na Catedral Metropolitana de São Paulo. O documento oficial da Santa Sé 
será lido pelo cardeal Saraiva, um latino-americano 
 
Bispo comanda na Catedral 
O bispo diocesano Paulo Mendes Peixoto presidirá a cerimônia, dia 10, às 
19h30, na Catedral de Rio Preto 
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Reunião de ex-alunos 
O Colégio São José está convidando centenas de ex-alunos para a cerimônia do 
dia 12, às 19h30, um domingo, em Schmitt, quando se espera uma multidão no 
distrito. Há mobilização para que as chácaras aluguem acomodações para as 
comitivas de fiéis e romarias. 
 
Fonte: Colégio São José  
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