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Na Rádio Vaticano 

Postulador Fernando Rojo fala sobre o padre 
Mariano 
São José do Rio Preto, 4 de novembro de 2006  
 
Cecilia Demian e Jocelito Paganelli 
 
Hoje a Rádio Vaticano leva ao ar um 
programa especial sobre o padre 
Mariano Silvestre de la Mata 
Aparício, que será beatificado 
amanhã, às 10 horas, na Catedral da 
Sé em São Paulo. Quem vai falar é o 
postulador da causa da beatificação, 
padre Fernando Rojo. Ele dividiu sua 
fala em tópicos, que foram gravados 
antes de vir ao Brasil para assistir à 
cerimônia e acompanhar de perto os 
preparativos. O texto foi gravado em 
italiano. Confira os tópicos:  
 
1 - Breve biografia: “A sua longa vida 
se desenrolou praticamente no 
Brasil, em particular na cidade de 
São Paulo. Sempre disponível e 
aberto a tudo: a seus superiores, 
confrades, paroquianos, alunos, ex-
alunos, às ‘Ritas’ (Oficinas de Santa Rita) com mais de 100 oficinas, aos 
moradores de rua, aos filhos de famílias pobres e meninos de rua, 
doentes, sobretudo os terminais.” 
 
2 - Ambiente e obra: “Estava sempre pronto, com a fisionomia alegre, 
para quem precisasse sentir o calor fraterno de uma mão amiga. Não 
escreveu nenhum livro, nem mesmo um artigo em qualquer revista. 
Unicamente, se conservaram as cartas aos parentes na Espanha e 
algumas circulares que escreveu durante seu mandato como vice-
provincial. Sua obra foi sobretudo obra assistencial, obra de caridade.” 
 
3 - Episódio marcante: “A pontualidade nas atividades comunitárias dos 
padres não era uma de suas virtudes. Lembrando que não era fácil 
locomover-se numa cidade como São Paulo. Assim que era chamado 
para assistir um doente, principalmente se fosse um doente grave, seu 
tempo era para aquela pessoa. ‘A morte não espera’, dizia. ‘Não quero 
que ninguém morra sem sacramentos, só por causa dos horários.’ A 
comunidade entendia e aceitava tal comportamento, até que um dia, na 
véspera do Natal, quando o coral cantava, ouviu-se uma sonora risada 
dele, na passagem da antífona: ‘Vem, Senhor, não demore’.” 
 
4 - Sua mensagem: “No exercício da virtude, praticada com simplicidade 
evangélica e um contínuo crescente de dedicação e de alegria, vivia 
plenamente o amor de Deus que lhe ardia no coração e resultou num 
autêntico modelo de vida. Um exemplo bem claro de como, com o 
cumprimento cotidiano do próprio dever, seja possível a todos reunir 
virtudes do heroísmo cristão.” 
Essa é uma das iniciativas que se realizam em Roma, em torno do novo 
beato. A oficialização de sua nova condição já consta do site 
www.vatican.va, na seção “Santos e Beatos” e assim passa a história 
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católica. No site do jornal Observatore Romano, uma página inteira narra 
a vida de virtudes de padre Mariano, com artigos do vigário episcopal 
Joaquim Martín Abad, de Madri, padre Pablo Luna, padre Hipólito 
Martínez e padre Fernando Rojo, além de uma carta escrita pelo padre 
Mariano aos agostinianos, quando era superior vice-provincial, de 1945 a 
1948. 
 
Taquaritinga, a 1ª paróquia 
Depois de ordenado em 25 de julho de 1930, coube a pe. Mariano 
obedecer à sua Igreja. Então, a Ordem Agostiniana o designa para a 
cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo. Ele deixa sua amada 
Espanha, coloca na mala uma imagem de Nossa Senhora do Pilar e 
assume a paróquia São Sebastião, naquela cidade, de 1931 a 1933. Os 
padres agostinianos chegaram em Taquaritinga em 1926 e lá 
permaneceram por 15 anos, construindo a matriz em 1930. A cidade foi 
privilegiada com uma forte presença agostiniana. De 1925 a 1971, 
funcionou lá o Colégio Nossa Senhora da Consolação, internato feminino 
administrado por freiras agostinianas, famoso na região pela formação de 
alunas. Pe. Mariano ia com freqüência ao colégio, mesmo estando em 
Schmitt anos depois, atendia confissões nos retiros e foi até paraninfo da 
turma da quarta série ginasial, em 1959. 
 
Hoje, às 19 horas, será celebrada missa em ação de graças pela 
beatificação na matriz de São Sebastião, com a presença de ex-alunos do 
pe. Mariano e com exposição de fotos, principalmente do quadro de 
formatura de 1959. As alunas desta turma entrarão em procissão com a 
bandeira do antigo colégio, em seda branca, com o lema de Santo 
Agostinho, “Tolle et Lege” (Toma e Lê). 
 
Cobertura teve início em 1999 
A cobertura jornalística do Diário da Região, pioneira em todo o Brasil no 
caso da beatificação do pe. Mariano, começou no dia 4 de julho de 1999, 
com a primeira reportagem sobre a instalação de um Tribunal 
Eclesiástico, por determinação da Congregação para as Causas dos 
Santos, do Vaticano. A partir daí, o jornal acompanhou todas as etapas 
do processo de beatificação e pesquisou a vida do padre. O motivo que 
levou pe. Mariano ao status de beato é a cura rápida e completa do 
estudante João Paulo Polotto, em 1996, que foi atropelado por um 
caminhão durante excursão do Colégio São José a Barra Bonita. Diante 
do estado gravíssimo da criança, o diretor pe. Luis Miguel Cuadrado 
invocou a ajuda de pe. Mariano, já tido como intercessor em muitas 
graças pedidas por pessoas que o conheceram em vida e referendavam 
as suas virtudes cristãs. 
 
O Vaticano se interessou pelo caso e determinou a instalação do tribunal 
para apurar se a cura é explicável pela medicina. A família do garoto é 
formada quase que exclusivamente por médicos, inclusive sua mãe. Para 
a beatificação, o Vaticano exige a ocorrência de um milagre. Segundo o 
Dicionário Aurélio, milagre é: um feito ou ocorrência extraordinária, que 
não se explica pelas leis da natureza; acontecimento admirável, 
espantoso; qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história 
humana. Para a canonização, quando o candidato se torna santo, o 
Vaticano exige mais um milagre. 

 
 

 
Cem pessoas de Schmitt vão 
amanhã para São Paulo 
A comunidade católica do distrito 
de Engenheiro Schmitt estará 
representada por pelo menos cem 
pessoas na cerimônia de 
beatificação de padre Mariano, 
marcada para amanhã na Capital. 
Dois ônibus lotados partem do 
distrito na madrugada de amanhã 
e seguem a São Paulo. Entre os 
devotos, pessoas que chegaram a 
conviver com o sacerdote, como 
Marina Roma Pelais, 51 anos, 

secretária da paróquia Santa Apolônia. O pai de Marina foi marceneiro do 
colégio São José, que teve padre Mariano como professor e diretor 

Helio Tuzi 

Marina Pelais, 51 anos, moradora do 
distrito, conviveu com o beato  
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quando a instituição tinha sede em Schmitt. “Até os meus 7 anos de idade 
convivi com padre Mariano. Vivia no colégio enquanto meu pai 
trabalhava. Me lembro do padre por esses anos e também pelos 
comentários da minha família. Era uma pessoa muito humilde e bondosa”, 
diz. 
 
De acordo com pároco da igreja de Santa Apolônia, Oscar Donizeti 
Clemente, que também viaja para São Paulo na caravana que sai de 
Schmitt, as virtudes de padre Mariano ainda estão vivas na memória dos 
moradores do distrito e passam de geração para geração. “A simplicidade 
de padre Mariano chama a atenção dos mais novos e serve de exemplo 
para aqueles que conviveram com ele. Padre Mariano tinha um carinho 
muito especial pelos moradores de Schmitt, principalmente pelas 
crianças”, afirma.  
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