
S.J. Rio Preto, quinta, 25.10.2007

Alta tecnologia invade Salão do Automóvel                     Aquecimento global deve causar extinção em massa, diz estudo

NOTÍCIAS
Dez coisas para 

saber hoje 

Esporte 

Geral 

Viva 

COLUNAS

Alaor Ignácio 

Alberto Helena Jr. 
Antonio Carlos 

Parise 

Beck 

Dom Paulo Peixoto 

Domingo Braile 

Dr. Lister 

Dulce Pereira 
Elísio Vieira de 

Faria 

José Carlos Pontes 

José Luis Rey 

Lelé Arantes 
Maria Dalva 

Pagotto 

Opinião 
Pastor João Flávio 

Martinez 
Paulo Marcos 

Vieira 

Pedro Luiz Braggio 

Ponto de vista 

Roberto Lima Filho 

Roberto Toledo 
Romildo 

Sant´Anna 

Serviços 
Wilson Romano 

Calil 

ESPECIAIS

7 Maravilhas 

BOM DIA Class 

BOM DIA Mirassol 

Charge do Dia 

Cinema 
Imagens da 

Semana 

Minuto de Silêncio 

RP 

Turismo 

AQUI  

Missa de beatificação de padre Mariano reúne 
1,5 mil fiéis na Sé 

Celebrações oficiais em Rio Preto e Schmitt encerram programação organizada 
pela diocese

 
Foi uma noite de fé e devoção, que reuniu cerca 
de 1,5 mil católicos na primeira celebração em 
honra do beato Mariano de la Mata Aparício, 
ontem, na Sé Catedral São José, de Rio Preto. 
 
Dom Paulo Mendes Peixoto, acompanhado por 
padres da diocese e três agostinianos – dois de 
São Paulo e um da Espanha–, celebrou a missa 
que comoveu os fiéis. 
 
A primeira leitura foi feita pelo estudante Paulo 
Polloto, que recebeu graça do beato. A celebração 

terminou por volta de 21h. 
 
Banner de 6 m de altura por 3 m de comprimento com a imagem do rosto de 
padre Mariano foi colocado ao lado do altar. 
 
Os presentes puderam fazer veneração a uma relíquia de padre Mariano. 
 
A bancária Maria José Pereira Dias, 35 anos, devota do beato, disse estar 
emocionada com a celebração. 
 
“Todos os dias agradeço a ele e peço saúde e paz para todos”, disse Maria José. 
 
Ao final da missa foram distribuídos santinhos para que os fiéis possam orar. 
 
“Muitos vieram em busca de saúde, trabalho, resgate familiar e outros pedidos 
ao padre Mariano”, disse o presidente da comissão que organiza as cerimônias 
de beatificação, padre Agustin Arriba. Mariano é o quarto beato brasileiro e o 
primeiro paulista. A ele é atribuída cura milagrosa de Polloto, que havia sido 
desenganado por médicos. 
 
Milagre salva menino 
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 de Paulo Polloto, 5 anos, em 26 de abril de 1996, quatro dias 
depois de a criança ter sido atropelada por um caminhão e desenganada pelos 
médicos.  
 
Para que possa ser considerado santo, é preciso que haja outro milagre 
atribuído ao beato, que será submetido a processo canônico instalado pelo 
Vaticano.  
 
Padre Mariano nasceu em Barrio de la Puebla, Palência, Espanha. Em 1931 veio 
para o Brasil onde viveu 30 anos. Morreu em 1983, de câncer de estômago, em 
São Paulo. 
 
Schmitt terá missa amanhã  
A terceira cerimônia oficial de beatificação de padre Mariano será amanhã, às 
19h30, em frente à igreja Santa Apolônia, no distrito de Engenheiro Schmitt.  
 
São esperadas 2 mil pessoas para a missa campal. 
 
Segundo o pároco Oscar Donizeti Clemente, a presença do beato foi marcante 
na comunidade. 
 

José Carlos Moreira/Agência BOM DIA 
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graça 

 

 

S.J. RIO PRETO 

20ºC 22ºC

Câmera Digital 
a partir R$79,92 

TVs acima de 28" 
a partir R$829,00 

Livros 
a partir R$10,00 

Celular 
a partir R$1,00 

Notebook 
a partir de 
R$1.986,00 

Tênis 
a partir R$49,90 

MP3 Player 
a partir R$139,90 

DVD Player 
a partir R$159,92 

Perfume 
a partir R$15,00 

http://tvtem.globo.com/bomdiariopreto/



Em sua opinião, a 
CPMF deve ser: 

 nmlkji Reduzida 

 nmlkj Extinta 

 nmlkj Mantida 

 ver votar

“Ele trabalhou e morou durante 11 anos em Schmitt. Fez parte da vida de 
muitas pessoas daqui.” 
 
A missa em honra ao beato vai ser nos mesmos moldes da realizada ontem em 
Rio Preto, com a presença do bispo e outros padres. Clemente diz que é um 
momento único. “Padre Mariano é o único beato do Estado.”  
 
10/11/2006 Nany Fadil (nanyfadil@bomdiariopreto.com.br)
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