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Padre Mariano 

Comissão apresenta eventos pós-beatificação 
São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2006  
 
Núcleo Multimídia 
 
02:02 - Com a presença do 
bispo Dom Paulo Mendes 
Peixoto, a Comissão Padre 
Mariano, de Rio Preto, recebeu 
a imprensa ontem às 10 horas 
no Colégio São José para falar 
sobre a beatificação do padre 
agostiniano. “Esta beatificação é 
uma marca inédita para a 
Diocese de Rio Preto, um 
testemunho de nós, cristãos, 
que dá peso à Igreja. O fato de 
termos um santo em nosso meio motiva nossa vivência cristã”, disse o 
bispo. A abertura foi feita pelo padre Agustín Alcalde, vice-diretor do São 
José e superior da Vice-Província Agostiniana, que é também o delegado 
responsável pela comissão de Rio Preto. Ele falou sobre a pessoa do 
padre Mariano e os caminhos da santidade. “Um santo é um advogado 
nosso, que encaminha um processo, um pedido, à presença de Deus. É 
alguém que procura imitar o próprio Cristo”, afirmou. 
 
A jornalista do Diário Cecilia Demian relatou o acidente que deu origem à 
instalação do Tribunal Eclesiástico em 99, pelo bispo Orani João 
Tempesta. Ela acompanhou todos os passos do tribunal e escreveu um 
capítulo sobre o pe. Mariano na revista científica Religião e Cultura, que 
circula em Universidades da Europa. “Se fizermos uma segunda leitura 
desse fato, vemos os sinais de Deus na simplicidade das circunstâncias: 
o padre protagonista morou num distrito simples, no interior do Estado, 
sem o luxo das grandes cidades, e curou uma criança em Rio Preto. 
Morreu em sofrimento pela doença, como se fosse uma purificação final”, 
afirmou. No final da coletiva, o padre Agustín Alcalde mostrou uma vitrola 
presenteada ao padre Mariano por seus alunos em 19 de agosto de 1958, 
que o colégio vai preservar como histórico do beato. 
 
 

  Sergio Menezes   

Membros da Igreja discursam no Colégio 
Agostiniano São José 

 
 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 
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