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Religião 

Missa para beato reúne 1,5 mil em Schmitt 
São José do Rio Preto, 14 de novembro de 2006  
 
Fabíola Zanetti 
 
A missa campal em ação de 
graças ao padre Mariano 
Silvestre de la Mata Aparício 
reuniu cerca de 1,5 mil pessoas 
no domingo, às 19h30, em frente 
à igreja de Santa Apolônia, no 
distrito de Engenheiro Schmitt, 
local onde o beato viveu e 
celebrou sua missão pastoral. A 
cerimônia, a terceira oficial após 
a beatificação, durou cerca de 
duas horas e foi celebrada pelo 
bispo Dom Paulo Mendes Peixoto. A igreja de Santa Apolônia recebe 
visitas diárias de fiéis que querem conhecer o local em que padre Mariano 
de la Mata atuou por 11 anos. Lá existem dois quadros com imagens do 
beato, que morou no distrito entre os anos de 1949 e 1960. 
 
Na última sexta-feira, em Rio Preto, fiéis e párocos de 50 municípios 
pertencentes à Diocese de Rio Preto compareceram na Catedral de São 
José, na área central, para missa em homenagem e louvor à beatificação 
do padre Mariano. A celebração teve início às 19h30 e também foi 
realizada pelo bispo Dom Paulo Mendes Peixoto. Padre Mariano foi 
beatificado pela Igreja Católica no último dia 5 de novembro, na Catedral 
da Sé, em São Paulo, após nove anos da abertura do processo de 
beatificação a pedido dos agostinianos do Brasil e da Arquidiocese 
paulista.  
 
Milagre 
O beato espanhol Mariano Silvestre de la Mata Aparício ficou conhecido 
em Rio Preto após conceder graças a uma família da cidade. Em 1996, 
foi atribuída a ele a cura do estudante João Paulo Polotto, na época com 
6 anos, que ficou entre a vida e a morte após ser atropelado por um 
caminhão durante uma excursão escolar à cidade de Barra Bonita (SP). A 
melhora no estado do garoto, hoje com 16 anos, deixou os médicos que o 
atenderam incrédulos. O milagre que levou à beatificação de padre 
Mariano foi investigado pelo Tribunal Eclesiástico de Rio Preto, instalado 
na cidade pelo bispo Orani João Tempesta, em 1999. Mariano também 
tinha o nome Silvestre por ter nascido em 31 de dezembro, dia de São 
Silvestre. Sua terra natal é Barrio de la Puebla, na Espanha. 

  Helio Tuzi   

Paróquia de Santa Apolônia ficou lotada 
de devotos do beato 
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 Você concorda que a 
Prefeitura e o governo 

federal invistam R$ 819 
mil no ´Trem Caipira` 

entre Rio Preto e 

Engenheiro Schmitt?  

 
» Veja o resultado

 

Rio Preto: 19ºC/25ºC 

Chuvoso durante o dia 
e à noite.  
Veja outras 
previsões 

 

 

» Faça valer o seu direito de 
cidadão. Reclamações e 
sugestões serão apuradas.  
» Denuncie: (17) 2139-
2013  
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