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Beatificação 

Padre Mariano tem dois dias para celebração 
São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
O primeiro beato de Rio Preto, padre Mariano de la Mata Aparício, já tem 
duas datas para ser celebrado: o dia oficial da Igreja será 5 de novembro, 
uma vez que ele será beatificado no próximo dia 5 de novembro; e o dia 
municipal será 31 de dezembro, dia de seu nascimento. A data municipal 
foi aprovada em sessão da Câmara, em 23 de fevereiro deste ano, por 
meio do projeto do vereador Maurin Alves Ribeiro (PC do B), tornando-se 
a Lei 9.583. Dessa forma, o dia municipal do padre Mariano passa a fazer 
parte do calendário da cidade. Esta e outras questões foram assunto da 
terceira reunião da Comissão Padre Mariano, ocorrida ontem no Colégio 
Agostiniano São José. O material de divulgação (cartazes, retratos, 
panfletos, convites e santinhos) já está pronto e começa a ser distribuído 
nas paróquias da Diocese de Rio Preto. 
 
No dia 25 de outubro, a comissão rio-pretense dá entrevista coletiva no 
Colégio São José, presidida pelo padre Agustín Alcalde, vice-diretor do 
São José e recentemente promovido a superior dos agostinianos no 
Brasil. Em São Paulo, onde morreu padre Mariano em 1983, os 
preparativos fervilham. O padre Miguel Lucas, vice-postulador da causa, 
está lançando um resumo do seu livro sobre o beato, com o título “Pe. 
Mariano, protetor das crianças e dos doentes”. E está finalizando outro 
livreto, com a compilação das cartas do pe. Mariano aos parentes e a 
outros padres quando ele era superior provincial no Brasil. Deve ser 
instalado ainda nesta semana o site www.padremariano.org, com 
informações sobre o beato e as atividades em torno da beatificação.  
 
Para a beatificação, já está confirmada a presença da família Polotto 
(contemplada pela intervenção do pe. Mariano na cura do estudante João 
Paulo, acidentado em 96), além de 40 parentes e 16 padres agostinianos 
que moraram no Brasil e conviveram com pe. Mariano. O túmulo do beato 
na paróquia Santo Agostinho foi desmontado na última terça-feira para 
ser restaurado e devolvido à igreja. Os ossos estão guardados em uma 
urna de zinco no Colégio Santo Agostinho para ser trasladados para o 
novo túmulo, no lado direito da igreja, onde está o altar do Sagrado 
Coração de Jesus. “O local foi escolhido para facilitar o acesso dos fiéis”, 
explicou pe. Miguel Lucas, de São Paulo. A beatificação deverá ser 
transmitida pela Rede Vida de Televisão e TV Canção Nova. 
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Prefeitura e o governo 
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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 
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