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Milagre 

Vice-postulador aguarda relatório do milagre 
São José do Rio Preto, 5 de junho de 2007  
 
Cecilia Demian 
 
O vice-postulador da causa do 
Padre Mariano, o agostiniano 
Miguel Lucas, de São Paulo, 
aguarda os depoimentos da 
família Darin e relatórios de 
médicos e enfermeiros que 
cuidaram de André Gustavo 
Darin Júnior para enviar ao 
postulador-geral padre Fernando 
Rojo, de Roma, e dar início ao 
processo de canonização. “Os 
trâmites são exatamente iguais 
ao do primeiro milagre que motivou a beatificação. Enviamos para Roma 
e o padre Rojo analisa. Se entender que é um caso miraculoso, ele pedirá 
ao bispo de Rio Preto a abertura do processo e a instalação de outro 
Tribunal Eclesiástico”, disse o padre Miguel Lucas. O relatório se refere à 
cura rápida e eficaz de André, 4 anos, morador de Mirassol, que em 
agosto de 2006 caiu numa piscina e foi retirado desacordado. No mesmo 
instante, o avô Marino Darin invocou a ajuda do Padre Mariano, que seria 
beatificado em novembro daquele ano. 
 
André saiu uma semana depois do Hospital de Base de Rio Preto, 
saudável como sempre foi. O caso foi divulgado com exclusividade no 
domingo, dia 3, pelo Diário da Região. Se for configurado milagre, Padre 
Mariano será canonizado, tornando-se mais um santo da Igreja Católica. 
A mãe de André, Thaís Darin, confirma sua disposição em juntar provas 
para a canonização. “O que precisar ser feito, farei”, disse ontem ao 
Diário. Uma das enfermeiras que cuidaram do garoto na UTI do HB, 
Elaine Aparecida Godói, também se dispôs a fazer o relato. “Claro que 
testemunho. Cuidamos dele com todo carinho. Ele chegou mal, mas 
depois de dois dias já sentou na cama. É uma criança linda, muito 
especial”, disse Elaine. Ela conserva uma foto de André pregada no seu 
setor, oferecida por Thaís quando visitou a equipe que cuidou do seu filho 
no hospital. 
 
Em São Paulo  
Enquanto isso em São Paulo, a imagem do beato Padre Mariano e sua 
relíquia (fragmento de osso) estão sendo veneradas. No dia 22 de maio, 
dedicado à Santa Rita de Cássia, a paróquia da Vila Mariana recebeu a 
imagem e a relíquia, com acompanhamento pelo pe. Agustín Alcalde, 
diretor do Colégio São José, de Rio Preto, e superior maior dos 
agostinianos do Brasil. Repetindo a devoção secular das rosas de Santa 
Rita no dia 22 de cada mês, e em especial no mês de maio, foram bentas 
muitas dúzias de flores, lembrando que o beato Padre Mariano benzia 
milhares destas flores nas mesmas datas. 

  Pierre Duarte   

Padre Miguel Lucas é o postulador da 
causa do Padre Mariano 

    

 
 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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