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‘Las flores del tio’ 

Sobrinho fala de padre Mariano 
São José do Rio Preto, 1 de novembro de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
Os sinos da paróquia Nossa 
Senhora das Neves, em Barrio 
de la Puebla, Palência 
(Espanha), vão tocar 
festivamente no dia 4 de 
novembro, na primeira missa em 
louvor ao padre Mariano 
Silvestre de la Mata Aparício. 
Eram seus sinos queridos, tanto 
que gravou a “música” em uma 
fita que ficava em cima da 
escrivaninha no seu quarto, junto 
a uma réplica da bandeira de 
Espanha. Quando tinha saudades de sua terra, ele ouvia o som do 
campanário. E na missa do dia 4, os sinos, restaurados, vão tocar 
especialmente para ele. A celebração espanhola, que antecede a 
beatificação no dia 5 de novembro em São Paulo, será presidida pelo 
bispo da diocese de Palência, Dom José Ignácios, com transmissão pela 
TV. Nesta igreja padre Mariano foi batizado em 1906. A pia batismal, com 
foto nesta página, ainda é a mesma. O altar e o interior da igreja serão 
decorados com “las flores del tio”, como são chamadas as flores do jardim 
da casa paterna, hoje ocupada pelo sobrinho Miguel. 
 
“Um dos presentes que nosso tio dava às suas irmãs eram flores que ele 
trazia com a raiz para que replantassem. Até plantas do Brasil ele levou, 
cortadas em talos. As flores estão lá até hoje, muito bem cuidadas, e ele 
dizia ser um presente de Deus para alegrar nossa vida”, afirma seu 
sobrinho, padre Santos Martín de la Mata, que veio a São Paulo 
especialmente para a beatificação. No ofertório, um dos itens levados ao 
altar será a água de fontes da região. “Ele se preocupava com estes 
mananciais que estavam sujos, poluídos com troncos de árvores. E 
convocava os sobrinhos para limpá-los”, continua o padre. No 
encerramento da missa, será cantado o “Salve”, uma música em louvor a 
Nossa Senhora, que padre Mariano achava importante cantar em todas 
as festas da Virgem Maria. “Agora, na cidade, dizem: ‘Vamos cantar o 
Salve de padre Mariano’, ficou com esta marca.” 
 
E a própria igreja vai mudar de padroeiro. Antes do nome atual (N. 
Senhora das Neves), era dedicada à Sant’Ana, mãe da Virgem Maria. 
Agora, está sendo encaminhado a Roma um pedido de mudança de 
nome, para paróquia Sant’Ana e Beato Mariano. Mariano de la Mata 
Aparício também tinha o nome Silvestre, por ter nascido em 31 de 
dezembro, dia de São Silvestre. Sua terra natal é Barrio de la Puebla, 
agora famosa por ser berço de um beato e, quiçá, de um futuro santo. 
Para ser beatificado, a Igreja, como de praxe, exigiu a ocorrência de um 
milagre. Em favor do padre Mariano consta um milagre de cura rápida do 
garoto João Paulo Polotto, devidamente apurado por um Tribunal 
Eclesiástico, instalado em Rio Preto pelo bispo Orani João Tempesta, em 
1999. 

  Divulgação   

O sobrinho do beato Mariano, Santos de 
la Mata 

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