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Santa inspiração 

Vida e a obra de padre Mariano em imagens e 
livros 
São José do Rio Preto, 2 de novembro de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
A figura e a vida de um santo 
costumam inspirar artistas, teólogos, 
jornalistas e escritores, que se 
manifestam nas mais variadas 
formas. Com o padre Mariano de la 
Mata, que vai ser beatificado no 
próximo dia 5, não é diferente. Já 
circulam pelo mundo católico 
dezenas de pinturas, imagens, 
escritos avulsos, estampas e livros, 
além de uma revista científica, que 
tratam da história do primeiro beato 
da Diocese de Rio Preto. Uma das 
principais obras, à disposição dos 
devotos a partir do domingo da 
beatificação, é uma escultura 
assinada pelo artista plástico 
granadense Ronaldo Bertacco, 56 anos, hoje morador em São José do 
Rio Pardo. Bertacco criou uma imagem do padre Mariano, com pintura de 
efeito marmorizado. Aos seus pés, de um lado, está uma criança que ele 
afaga a cabeça e do outro, um mendigo que ganhou um sanduíche. É a 
mais perfeita tradução da vida do beato, que se dedicou aos carentes e 
às crianças. 
 
“Ele orientava o porteiro para levar sanduíches aos pobres que ficavam 
na porta da igreja, se preocupava porque eles não tinham o que comer”, 
contou padre Rafael de la Torre Vargas, agostiniano em São Paulo. Com 
base nas informações sobre a vida de padre Mariano, o artista plástico 
Bertacco (que conheceu o beato) criou uma linguagem para a escultura, 
de fácil assimilação pelo público. “Outras virão, conforme os diversos 
aspectos da vida dele, como a ecologia, o incentivo ao futebol, à 
educação, a prática da caridade, do amor, etc, “explicou Bertacco. 
Amanhã, ele leva aos agostinianos em São Paulo 200 imagens 
pequenas, de 15 centímetros de altura, feitas em gesso. As peças serão 
vendidas na Catedral da Sé, em São Paulo, no dia da beatificação, a R$ 
10 cada. 
 
Também está em andamento a execução de uma escultura de 75 
centímetros de altura por 30 de largura, para ser colocada no altar-túmulo 
que contém os restos mortais do padre Mariano, na paróquia Santo 
Agostinho. Sobre o túmulo, no meio do altar, fica a imagem do Sagrado 
Coração de Jesus, e em um dos lados, a imagem do novo beato. 
Formado em Desenho e Plástica pela Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap), Bertacco também fez uma réplica da imagem de Nossa 
Senhora do Rosário, de 700 anos, que foi furtada de um altar na 
Espanha. Depois da produção do padre Mariano, ele inicia a réplica de 
um Cristo Ressuscitado, furtado do mesmo altar. 
 
Revista científica circula na Europa 
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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.  
 
Santinhos, estampas e livros contam história 
Entre as dezenas de santinhos que foram criados e reproduzidos, com 
fotos e estampas do novo beato, estão as pinturas do padre agostiniano 
Miguel Lucas Peña, um estudioso da vida do padre Mariano. Em uma das 
gravuras, o beato está de batina preta (que continuou vestindo mesmo 
quando os padres foram liberados para usar trajes civis) e ao fundo, o 
mosteiro de Nossa Senhora de La Vid, onde ele foi ordenado sacerdote 
em 1930. No seu antigo túmulo do lado esquerdo na igreja Santo 
Agostinho, está um quadro com mais de um metro de altura, que mostra o 
beato cercado por pessoas que ele assistia. Nesse desenho, bastante 
difundido, o autor pe. Miguel Lucas acrescentou uma bola de futebol. “Ele 
era também incentivador do esporte, enaltecendo nos programas de rádio 
a necessidade do bom esporte e as verdadeiras virtudes dos aspirantes a 
atleta”, disse Lucas.  
 
Ele também é autor do livro “Pe. Mariano - Mensageiro da Caridade e do 
Amor”, que foi resumido para ser vendido ao público, com o título “Pe. 
Mariano de la Mata - Protetor das Crianças, dos Pobres e dos 
Esportistas”. Outro livro, “Cartas do Beato Mariano de la Mata”, foi 
organizado por Miguel Lucas, reunindo as cartas escritas à família e aos 
padres, quando o beato era superior provincial no Brasil. As duas obras 
estarão à venda na Catedral da Sé, no dia 5, em Rio Preto e Engenheiro 
Schmitt. “Ainda temos os textos de 45 programas radiofônicos que ele 
fazia semanalmente com o título ‘A educação sob os olhares de Maria’, 
muitos escritos sobre Nossa Senhora, exercícios espirituais para os 
retiros de religiosas, o caminho do Calvário e as sete palavras de Jesus e 
tríduo a Santa Rita”, disse pe. Miguel Lucas. 
 
Folders trilíngues com obras de arte 
Na Europa, circulam folders com a biografia resumida do padre Mariano, 
editados em italiano, espanhol e português, com imagens inéditas. O 
material foi trazido pelo postulador da causa no Vaticano, o teólogo pe. 
Fernando Rojo. Na capa, um retrato do pe. Mariano, pintado pelo artista 
plástico italiano Dante Ricci. No interior, uma pintura de J. Hajnal, feita em 
1998, em que pe. Mariano está cercado de crianças, mendigos, mulheres 
que simbolizam as Oficinas de Santa Rita (de costura para os pobres) e 
um cachorro. Como São Francisco, ele também tinha afeição por animais 
e plantas. Na contracapa, a reprodução do medalhão de bronze com o 
rosto do pe. Mariano de um lado e o complexo Santo Agostinho 
(paróquia, colégio e residência dos padres), no bairro Vergueiro, em São 
Paulo, onde o beato viveu os últimos 23 anos de sua vida.  
 
O medalhão comemorativo é de autoria do escultor Mauro Baldessari, da 
empresa D.Colombo & Figli, de Milão, Itália. Por último, acima do logotipo 
da beatificação, a oração: “Ó Deus, admirável em seus santos, escutai a 
humilde oração que vos dirigimos em memória do beato Mariano de la 
Mata, e por sua intercessão concedeinos que, seguindo seu exemplo, 
possamos dedicar generosamente nossa vida em favor dos irmãos, 
buscando-vos sempre neles e na vossa glória. Por Cristo, Nosso Senhor.” 
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