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Beatificação 

Vida e obra de Pe. Mariano de la Mata  
São José do Rio Preto, 13 de outubro de 2006  
 
Cecilia Demian 
 
A 23 dias da beatificação do 
padre Mariano de la Mata 
Aparício, os agostinianos de São 
Paulo mobilizam a Ordem, fazem 
um novo túmulo e organizam um 
vasto material sobre a vida e obra 
do primeiro beato da Diocese de 
Rio Preto, num total de quatro 
livros. A cerimônia está marcada 
para 5 de novembro, às 10 horas, 
na Catedral da Sé, em São Paulo, 
presidida pelo cardeal português 
José Saraiva Martins, prefeito da 
Congregação para as Causas dos 
Santos, no Vaticano. O primeiro livro, com o título “Pe. Mariano - Protetor 
das Crianças e dos Pobres”, é um resumo de “Pe. Mariano - Mensageiro 
do Amor”, escrito pelo pe. Miguel Lucas Peña, vice-postulador da causa 
da beatificação. Um segundo livro deve circular no mercado editorial 
dentro de 10 dias, com coletânea de cartas escritas à mão pelo pe. 
Mariano aos seus parentes e aos agostinianos, dos quais foi superior 
provincial na década de 40.  
 
“Há tanta coisa escrita à mão que dá para fazer uma enciclopédia. São 
reflexões maravilhosas, que não podem ser perdidas no tempo”, afirma 
pe. Miguel Lucas. O terceiro livro já tem título: “Programas Radiofônicos 
do Pe. Mariano”, com transcrição das reflexões e orações que ele fez em 
dezembro de 1959 e o ano inteiro de 1960, no programa “Ave Maria”, em 
uma emissora de Rio Preto. O quarto livro condensa as pregações do 
padre nos retiros espirituais de religiosos e das voluntárias das Oficinas 
de Santa Rita. Entre outras funções, ele foi diretor destas oficinas de 
costura para os carentes. Na paróquia Santo Agostinho, bairro Vergueiro, 
onde pe. Mariano viveu os últimos anos de sua vida, seu antigo túmulo foi 
demolido para ser transferido para a ala direita da igreja. O próprio templo 
passa por reforma e pinturas na parte externa, preparando-se para a 
primeira missa em ação de graças, a ser presidida pelo cardeal-arcebispo 
de São Paulo, dom Claudio Hummes, no dia 6 de novembro, às 9 horas.  
 
Os trabalhos de reforma do túmulo estão sendo feitos pelo artista plástico 
e restaurador Luis Martin Sarasá, autor dos vitrais da Casa do Clero de 
Rio Preto. O altar em mármore branco do Sagrado Coração de Jesus, do 
lado direito, foi desmontado, para depois ser recolocado sobre o novo 
túmulo. O túmulo terá a parte frontal de vidro para exposição ao público. 
Os ossos serão trasladados para esse espaço e o 'corpo' será vestido 
com o hábito agostiniano, completando-se com uma máscara mortuária, a 
exemplo de outros santos nas igrejas da Europa. Pe. Mariano foi 
declarado beato pelo Vaticano, depois que um Tribunal Eclesiástico 
comprovou a ocorrência de um milagre a ele atribuído, em 96.  
 
Cartas à família e aos padres são mensagens de fé 
Ao longo da vida, padre Mariano escreveu muitas cartas à família na 
Espanha e aos padres agostinianos, quando foi seu superior provincial no 
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Brasil, de 45 a 48. Todas com mensagens de fé, caridade, esperança e 
amor a Cristo e Nossa Senhora. Estas e outras cartas estarão no 
segundo volume da “Coleção Beato Pe. Mariano”, organizada pelo padre 
Miguel Lucas, e que estará no mercado dentro de 10 dias. Leia trechos: 
"Minha querida sobrinha Socorro: Quero que receba meus votos de um 
feliz e santo Natal. Recebi notícias sobre vocês. Pobre Evita, que perdeu 
a melhor amiga que pode encontrar-se na vida: a mãe! Ficou-lhe outra 
melhor, a que nos fica a todos, a que não morre e no-la deram nossas 
mães, quando éramos pequenos: a Virgem Maria.  
 
Se ela está conosco e nos esforçamos por ser bons filhos, nada 
poderemos temer. Coloquem isto no coração da sobrinha, para que saiba 
fazer-se forte, como boa cristã. Para todas as irmãs religiosas, boas 
festas de Natal e que peçam ao Menino Jesus pelos que não sabem 
pedir. Um abraço muito forte para sua mãe e para você, todo o carinho de 
seu tio.” Dois meses antes de morrer, ela escreveu outra carta à família: 
São Paulo, 2 de fevereiro de 1983, "Meus queridos sobrinhos Juli e Tino, 
Recebi sua carta e me encheu de alegria; sobrinhos maravilhosos! 
Escrevo de noite e com a vista que nada enxergava antes (nota da 
redação: ele tinha sido operado de catarata). Estão se dando conta de 
como nos quer Deus? A vocês, vos deu uma filhinha preciosa, e a vosso 
tio, a luz com que possa ver tantas maravilhas, como as que tem criado 
para nossa expansão... Os selos, os recebi em perfeito estado; são 
preciosos e mutos...; os que forem saindo, guardem-nos para no próximo 
verão, ter com que entreter-me."(nota da redação: uma de suas 
distrações era colecionar selos). 
 
Aos padres, deu conselhos: 
"Deus nos ama e nos protege sempre que a Ele acudimos. Viver com 
Cristo, lutar por Ele e para Ele, vencer é a tarefa que sintetiza as 
aspirações de nossa vida comum. Desprezemos pequenas diferenças, 
tratemos de afugentar os restos de egoísmo, que talvez se insinuem em 
muitas de nossas obras; abramos o coração para que se cumpra em nós 
o: "levemos mutuamente as cargas, e assim cumpriremos a leis de 
Cristo." Seja esta a ordem, a norma de nossos atos. 
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