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Beatificação de padre Mariano leva 150 pessoas 
da região a SP 

Além do bispo dom Paulo Mendes Peixoto, padres e fiéis de Rio Preto viajaram 
para os rituais

 
Pelo menos 150 pessoas, entre elas o bispo dom Paulo Mendes Peixoto, padres 
e fiéis de Rio Preto e do distrito de Engenheiro Schmitt, viajaram ontem para 
São Paulo, em dois ônibus e carros, para assistir à cerimônia de beatificação do 
padre Mariano de la Mata Aparício, na Catedral da Sé. Mais de 4 mil 
participaram da celebração. 
 
É o acontecimento mais importante para a Igreja Católica da região de Rio 
Preto. Afinal, padre Mariano é o único beato do Estado. Ele foi diretor, por 11 
anos, do Colégio São José, em Engenheiro Schmitt. 
 
O Tribunal Eclesiástico, instalado em 1999 pelo então bispo da Diocese de Rio 
Preto, dom Orani Tempesta, investigou e provou um milagre atribuído ao padre 
Mariano: a cura do estudante Paulo Polloto, em 26 de abril de 1996, quatro dias 
depois de o jovem ter sido atropelado por um caminhão e desenganado pelos 
médicos.  
 
O Vaticano reconheceu o milagre e enviou o cardeal José Saraiva Martins para 
presidir a cerimônia em nome do papa Bento 16. 
 
O ex-cardeal de São Paulo dom Cláudio Hummes e o cardeal emérito dom Paulo 
Evaristo Arns participaram da celebração de ontem. 
 
Para que possa ser considerado santo, é preciso que haja outro milagre 
atribuído ao beato, que será submetido a processo canônico instalado pelo 
Vaticano.  
 
Celebração emociona fiéis 
A beatificação do padre Mariano de la Mata Aparício ontem, na Catedral da Sé, 
em São Paulo, emocionou católicos de Rio Preto e do distrito de Engenheiro 
Schmitt, onde ele viveu durante 11 anos.  
 
O arcebispo de Belém, dom João Tempesta, é um deles. Foi ele que instalou o 
Tribunal Eclesiástico para investigar o milagre atribuído ao padre, em 1996, 
quando era bispo de Rio Preto. 
 
“É um grande acontecimento para todos. Nos deixa emocionado saber que uma 
pessoa tão especial viveu nesta região”, diz. 
 
O aposentado Gentil Polachini, 71 anos, de Scmitt é outro. “Fui seu aluno e ele 
fez meu casamento.” 
 
Beato tem data especial 
O calendário oficial de Rio Preto já prevê o dia do padre Mariano de la Mata 
Aparício, beatificado ontem. A data vai ser comemorada em 31 de dezembro. 
 
A proposta de lei, de autoria do vereador Maurin Alves Ribeiro (PCdoB), foi 
aprovada em fevereiro deste ano. "Para nós é uma honra essa beatificação pelo 
milagre que ele fez. Acho que fui feliz em ter pensado nisso“, afirma Maurin.  
 
Segundo o vereador Ribeiro, o dia foi escolhido por ser a data de nascimento do 
padre Mariano. " 
 
Ele vai se reunir com o presidente, Eduardo Piacenti, para definir uma data para 
realização de sessão solene em homenagem ao padre.  
 
5/11/2006 Helena Tannus Bichara (helena@bomdiariopreto.com.br)
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Em sua opinião, a 
CPMF deve ser: 

 nmlkji Reduzida 

 nmlkj Extinta 

 nmlkj Mantida 

 ver votar
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