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Pelas crianças e carentes 

Obra Social Padre Mariano nasceu do espírito de 
caridade 
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
Na primeira missa em louvor ao 
beato Padre Mariano, em 6 de 
novembro, segunda-feira, às 9 
horas, na paróquia Santo 
Agostinho (SP), um coral de 30 
crianças promete emocionar o 
público, cantando a versão 
musicada de uma das mais 
lindas orações do cristianismo, 
“Tarde te amei”, criada por Santo 
Agostinho. Estas são algumas 
das 380 crianças assistidas pela 
creche da Obra Social Padre 
Mariano, entidade criada a partir de uma idéia do beato. Padre Mariano 
era um homem preocupado com o ser humano, dizem seus 
contemporâneos. Com freqüência no inverno, descia dos aposentos 
agostinianos para agasalhar com cobertores os mendigos da praça em 
frente à igreja. Depois do almoço, descia até as obras do metrô Vergueiro 
para conversar com os operários e, de quebra, evangelizar. Encaminhava 
sanduíches ao porteiro para que distribuísse aos pedintes da área, não 
queria ver ninguém com fome. E de tanto subir e descer a rua Apeninos 
para levar comunhão e conforto aos doentes do Hospital do Câncer, do 
Servidor Público e do Municipal, padre Mariano viu que não bastava sair 
com o bolso cheio de balas e afagar a cabeça das crianças pobres que 
por ali perambulavam. 
 
Seu grande coração agostiniano sentiu que era pouco. Como sentiu ser 
pouca a esperança de futuro de jovens carentes. Então foi propondo aos 
padres a acolhida destas crianças, moradoras nos cortiços do Vergueiro e 
Liberdade, e de jovens que precisam de melhores perspectivas de vida. A 
educação é um dos carismas da Ordem de Santo Agostinho. Assim 
nasceu a creche, depois veio o centro da juventude. Hoje, os agostinianos 
de São Paulo apresentam com orgulho a Obra Social Padre Mariano, na 
mesma rua Apeninos (que já foi um morro) com extensão à rua Dr. Félix. 
Lá funcionam no mesmo prédio a Creche, o Núcleo Socioeducativo (para 
pré-adolescentes), o Centro Profissionalizante (para jovens) e o projeto 
Alfabetização de Adultos. Na creche, as crianças de 0 a 6 anos passam o 
dia todo, recebem quatro refeições diárias e participam de atividades 
pedagógicas. “Padre Mariano queria muito esta creche, porque se 
preocupava demais com as crianças, mas morreu antes de ver a obra 
pronta”, disse a diretora Maria Olívia Balieiro Torqui. 
 
A presença de pe. Mariano 
No Núcleo Socioeducativo da Obra Social Padre Mariano, 189 pré-
adolescentes de 6 a 15 anos passam quatro horas por dia, depois das 
aulas, e recebem duas refeições/dia, acompanhamento escolar, formação 
humana (ensino religioso) e orientação para o crescimento (saúde, 
higiene, valores, amizade), além de atividades esportivas. A 
coordenadora Elizabeth Galáz tem certeza de que a obra atende à 
proposta do pe. Mariano de assistir os carentes e suas famílias. Ela sente 
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até seu amparo. “Posso dizer que sinto a presença do padre Mariano aqui 
e sua proteção às crianças e às famílias. Vemos diariamente casos tristes 
na estrutura familiar, mas parece que ele ameniza o sofrimento, ‘conserta’ 
um pouco as coisas que poderiam ser bem piores. Eu também me sinto 
acolhida por ele, como se me abraçasse. É um amparo. Essa casa não só 
recebe, mas também ampara”, disse Elizabeth. 
 
No mesmo prédio da obra social, funciona o Centro Profissionalizante 
Padre Mariano, atendendo atualmente 178 jovens que aprendem noções 
de panificadora, confeitaria, técnicas administrativas e informática. Os 
alunos recebem uma refeição e lanche por dia. A escola tem parceria com 
o Senai na parte metodológica e didática, com direito a certificados, e 
convênio com a prefeitura, segundo a coordenadora Márcia Regina 
Gomes Viana. O projeto Alfabetização de Adultos atende 98 alunos. 
Começou com professoras voluntárias para alfabetizar os pais das 
crianças da creche, que sequer sabiam assinar o nome na ficha de 
matrícula dos filhos. Em 96, foi firmado convênio com a Secretaria de 
Educação da Prefeitura de São Paulo e o projeto foi ampliado para quatro 
salas de 1ª a 4ª série, das 19 horas às 21h45. 
 
 

 
Conheça a Sociedade Instrução 
e Socorros 
A mantenedora da Obra Social 
Padre Mariano é a Sociedade 
Instrução e Socorros (SIS), 
fundada e mantida pelos padres 
agostinianos do Vicariato do 
Santíssimo Nome de Jesus do 
Brasil, há 85 anos. A SIS é uma 
organização civil de direito privado, 
com fins não econômicos, 
constituída como entidade 
beneficente de assistência social. 
A instituição tem como associados 

os religiosos da Ordem de Santo Agostinho e outras pessoas 
comprometidas com o mesmo ideal. Desde 1899, os agostinianos fazem 
este trabalho socioeducativo no Brasil. A sede da SIS fica na rua Dona 
Brígida, 671, Vila Mariana. As obras mantidas pela SIS estão espalhadas 
pela Capital, Rio Preto, Cedral, Dois Córregos, além de Curitiba e Ponta 
Grossa (PR). A instituição desenvolve programas e projetos em parceria 
com o Estado e a Prefeitura de São Paulo. São cinco projetos sociais e 
12 unidades de atendimento.  
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Crianças participam de atividades 
recreativas na creche  

    

   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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