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“Religión y Cultura” 

Revista científica circula na Europa 
São José do Rio Preto, 2 de novembro de 2006  
 
Núcleo Multimídia 
 
01:25 - Em 400 Universidades da Europa já está circulando a edição de 
julho/setembro da revista científica “Religión y Cultura” com dez capítulos, 
inteiramente dedicada ao padre Mariano de la Mata Aparício. Um dos 
capítulos, “A surpresa de um santo entre nós”, foi escrito pela jornalista do 
Diário Cecilia Demian, que narrou a cobertura do jornal sobre o milagre 
de autoria do padre Mariano: ele curou de forma rápida o estudante João 
Paulo Polotto, atropelado por um caminhão em 1996. “Foi um privilégio 
muito grande participar de uma obra desta categoria, internacional, 
sobretudo por se tratar da vida santificada de um homem de Deus. 
 
Sua história é história de santo: contém simplicidade, humildade, 
benevolência, caridade, amor aos pobres e doentes, espiritualidade e 
sofrimento. Ao apurar as informações, cada vez mais eu gostava do pe. 
Mariano e cada vez mais me senti na presença de um santo”, disse a 
jornalista. No seu capítulo, ela também relatou os passos do Tribunal 
Eclesiástico, instalado pelo bispo Orani João Tempesta por determinação 
do Vaticano, para apurar a ocorrência do milagre.  
O Diário acompanhou desde a abertura até a conclusão final por médicos 
neurologistas.  

    

   25/10/2007 - Aluno de Jales ganha viagem para os EUA 
   24/10/2007 - Aberto período de contratação do Fies 
   24/10/2007 - Estado convoca professores para vagas 
   23/10/2007 - Estado convoca 21.508 professores 
   23/10/2007 - Rio Preto recebe a minicidade do trânsito 
   23/10/2007 - Aluno de Monte integra publicação da Unicamp 
   20/10/2007 - Região tem 44 unidades que vão sediar as provas 
   19/10/2007 - Duda Laguna pede 10 dias para apurar exibição  
   19/10/2007 - Pedidos de vagas serão enviados à Vara da Infância 
   19/10/2007 - Escola Waldemiro Naffah faz bolo de 70 quilos 
   18/10/2007 - Professor apresenta nos EUA projeto de liderança indígena 
   18/10/2007 - Cursinho da Unesp oferece 240 vagas 
   17/10/2007 - Uma aula de violência e pirataria 
   17/10/2007 - Escolas da região se destacam em prêmio 
   17/10/2007 - Docentes e estudantes desistem de paralisação 
   16/10/2007 - Uso de aparelho celular é proibido nas escolas 
   16/10/2007 - Semana italiana tem filmes e palestras 
   14/10/2007 - Cocaína e maconha invadem a sala de aula 
   13/10/2007 - ‘Os Saltimbancos’ ganha nova edição 
   13/10/2007 - Gata de estimação inspira o novo livro de Neide Martins 
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