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Percurso da fé 

Caminho Padre Mariano abre inscrições 
São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2007  
 
Cecilia Demian 
 
02:15 - Os preparativos do 
Caminho Padre Mariano avançam: 
a partir de amanhã já estão 
disponíveis ao público as fichas de 
inscrição para o primeiro percurso 
de Schmitt a Cedral a ser realizado 
no dia 20 de outubro a partir das 7 
horas. O trajeto, de sete 
quilômetros, era feito pelo Beato 
Padre Mariano de la Mata 
Aparício, uma vez por semana, de 
1949 a 1960, para celebrar missas 
e ministrar sacramentos na 
paróquia São Luiz Gonzaga, em Cedral. As fichas serão apresentadas 
nas missas de hoje das paróquias Imaculado Coração de Maria (bairro 
Santa Cruz), Santa Apolônia (Schmitt), São Luiz Gonzaga (Cedral), Santa 
Rita de Cássia (Vila Santa Maria) e nas capelas Santa Mônica (Cidade 
Jardim) e São Francisco de Assis (São Francisco). Ficam à disposição do 
público nestes locais e no Colégio São José. 
Junto com as fichas também será mostrado amanhã o modelo de 
camiseta que os interessados podem encomendar no ato de inscrição, 
citando o tamanho desejado. Não é obrigatório o uso da camiseta. 
 
A peça terá na parte posterior o logotipo da caminhada, feita pelo 
departamento de marketing do São José, dirigido pelo professor Hernani 
Ferraz. “É uma criação conjunta, com sugestões do vice-diretor padre 
Eliseu Lopes Bardon e do coordenador da Pastoral Educacional, Luiz 
Fernando Marchesini. Pensamos numa imagem alegre, com a presença 
da natureza que Padre Mariano tanto amava”, disse Ferraz. Na frente da 
camiseta, está estampada uma pintura do beato, de autoria do artista 
plástico J. Hajnal, feita em 1998, que o retrata com crianças, mendigos, 
um cachorro e mulheres simbolizando as 'ritas', voluntárias que costuram 
para os pobres nas Oficinas de Santa Rita. Até pouco antes de morrer, 
padre Mariano era diretor das oficinas. Os elementos da estampa 
simbolizam a essência da vida terrena do beato: amor e atenção aos 
pobres, doentes e animais.  
 
Foi retratado com a inseparável batina agostiniana preta, completada pela 
correia-símbolo da Ordem fundada por Santo Agostinho. A pintura fez 
parte de um folder trilíngüe, editado em italiano, espanhol e português, 
com fotos inéditas, e distribuído na Europa com a biografia resumida do 
beato. O material foi trazido ao Brasil pelo postulador da causa da 
beatificação no Vaticano, o teólogo pe. Fernando Rojo. Os agostinianos 
do Colégio São José, organizadores do evento, estão finalizando folhetos 
para serem distribuídos à comunidade, com um roteiro do evento . Na 
segunda-feira, os organizadores encomendam a produção de cartazes 
sobre o Caminho do Padre Mariano, para serem distribuídos nas 
paróquias da Diocese de Rio Preto. “Será no mesmo modelo dos cartazes 
da beatificação para divulgar o caminho que o padre fazia, atravessando 
o campo para evangelizar, um percurso missionário”, disse padre Eliseu 
que é também diretor de Pastoral do Colégio São José. 

  Edvaldo Santos   

Padre Eliseu Bardon e o irmão 
Guilherme com a camiseta 

 
 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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Serviço: 
Colégio São José (17) 3216-8733 
Paróquia Imaculado Coração de Maria (17) 3232-6910. Paróquia Santa 
Apolônia (17) 3808-1300. Paróquia São Luiz Gonzaga (17) 3266-7544. 
 
 

    

   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 
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