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Nosso beato 

Segundo milagre não vale para canonização 
São José do Rio Preto, 30 de junho de 2007  
 
Cecilia Demian 
 
O segundo milagre atribuído ao 
Beato Padre Mariano, referente 
à recuperação de André 
Gustavo Darim, 4 anos, de 
Mirassol, não pode ser invocado 
para efeito de canonização. O 
motivo é técnico: teria que ser 
realizado depois da beatificação, 
o que não ocorreu. A exigência 
é da Congregação para a Causa 
dos Santos, do Vaticano. Padre 
Mariano foi beatificado em 5 de 
novembro de 2006, e o fato de Mirassol ocorreu três meses antes, em 
agosto de 2006. André caiu numa piscina, foi levado em coma para o 
Hospital de Base, saindo ileso uma semana depois, sem nenhuma 
seqüela. Na hora do acidente, os avós e tios da criança invocaram a 
ajuda do Padre Mariano. Eles estavam acompanhando as reportagens do 
Diário da Região sobre o primeiro beato da Diocese de Rio Preto, 
operador de um milagre que salvou a vida do garoto João Paulo Polotto, 
em 1996.  
 
De toda forma, a segunda cura atribuída ao Padre Mariano aconteceu de 
forma rápida, surpreendendo médicos e enfermeiros que cuidaram de 
André no HB e a própria família. A avó da criança, Jane Bonilha, é 
patologista do HB, e acredita na intervenção divina, assim com o pediatra 
Ricardo Batista, que fez o atendimento em Mirassol. O caso de Mirassol 
foi publicado com exclusividade pelo Diário, no dia 3 de junho deste ano. 
A mãe do garoto, Taís, tem firme convicção de que se trata de um 
milagre. E se dispôs a dar testemunhos públicos, mesmo sabendo que o 
fato não serve, tecnicamente, para justificar a canonização. Para uma 
pessoa ser beatificada, o processo é longo, exaustivo, repetitivo, 
dispendioso e rigoroso. A Igreja exige a ocorrência de um milagre, com 
dados precisos e comprovados. Para a canonização, exige-se um 
segundo milagre. 
 
“Consultamos o padre Fernando Rojo, em Roma, que é postulador da 
causa, e ele afirmou que o caso de Mirassol não leva à canonização por 
causa da data. Mas não deixa de ser um fato extraordinário, um 
testemunho de fé de uma família, uma grande bênção”, disse padre. 
Miguel Lucas Penha, de São Paulo, vice-postulador pontifício da causa de 
canonização do Beato Padre Mariano. Ele estará em Rio Preto nos dias 3 
a 5 de julho para pregar retiro espiritual na Casa Eterno Pai, da paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, Jardim Nazareth. O tema será: ‘Vida e 
Espiritualidade do Bem-aventurado Pe. Mariano’, dirigido a sacerdotes, 
religiosos, religiosas e leigos.  
 
Durante a programação, serão feitas meditações às 9 e 16 horas, e outra 
à noite, às 20 horas, para quem não pôde vir durante o dia. Até sexta-
feira, já havia 40 inscrições. Não há taxa. Para a palestra da noite, não é 
necessário se inscrever. A organização do evento é do Instituto 
Missionário Coração Imaculado de Maria, sob coordenação do padre 

  Hélio Tuzi   

Missa realizada na igreja de Schmitt: 
devoção ao novo beato 

 
 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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Cesarino Pietra e da irmã Eunice Zanelato. 

    

   25/10/2007 - Polícia apreende avião com contrabando 
   25/10/2007 - Delegado preso ganha indenização 
   25/10/2007 - Metalúrgico morre após ser esfaqueado 
   25/10/2007 - Chuva faz aeroporto operar por instrumento 
   25/10/2007 - Cabeleireiro será indenizado em R$ 11,5 mil 
   25/10/2007 - Inquérito apura denúncia de abandono 
   25/10/2007 - Estado libera R$ 1,2 milhão para região 
   25/10/2007 - PM captura foragido da Justiça 
   25/10/2007 - Ladrões invadem residência no Macedo Telles 
   25/10/2007 - Dupla assalta posto de gasolina no bairro Eldorado 
   24/10/2007 - Um bairro sob as bênçãos de São Judas 
   24/10/2007 - Acidente com ônibus da Circular fere bebê 
   24/10/2007 - Trafegar por estrada de terra vira ‘calvário’ 
   24/10/2007 - Polícia apura denúncia de abandono de idosa 
   24/10/2007 - Juiz manda Fundação Casa asfaltar vicinal 
   24/10/2007 - Projeto agiliza obtenção da dupla cidadania 
   24/10/2007 - Estudante de 16 anos xinga policial militar 
   24/10/2007 - Arprom comemora 40 anos com churrascada 
   24/10/2007 - Júri condena homem a nove anos de prisão 
   24/10/2007 - Três são detidos por pichar muro em Rio Preto 

 
 

 
» Prefeitura Municipal RP  
» Câmara Municipal RP  
» IPVA e Licenciamento  
» Secretaria de Segurança  

 » E-mail: utilize nosso suporte 
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