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Andar com fé 

Cerca de 700 fiéis acompanham peregrinação entre Schmitt e Cedral 

 
Enquanto o sol apontava com preguiça no céu do distrito de Engenheiro 
Schmitt, por volta das 7h da manhã de ontem, cerca de 700 católicos da região 
de Rio Preto se aglomeravam na praça da Igreja Santa Apolônia. 
 
O motivo?  
 
Refazer o percurso de sete quilômetros até a Igreja São Luiz Gonzaga, em 
Cedral, em comemoração ao primeiro ano de beatificação do padre Mariano de 
La Matta Aparício.  
O beato costumava fazer o mesmo caminho entre as décadas de 1940 e 1960 
para celebrar missas e sacramentos na cidade vizinha. 
 
De acordo com o coordenador do Colégio São José e um dos organizadores do 
evento, Hernani Morato Ferraz Júnior, o ato quer se tornar tradição e atrair cada 
vez mais fiéis. 
 
“Uma vez por ano, queremos realizar um grande encontro religioso. Nos demais 
dias, as pessoas poderão fazer o percurso sozinhas para uma reflexão mais 
profunda, como acontece em santuários da Europa e do Brasil, como o de São 
Bom Jesus dos Castores”, explica. 
 
Os fiéis foram divididos em três grupos e contaram com o suporte da Polícia 
Militar e de ambulâncias.  
 
A chegada, prevista para as 11h, aconteceu mais cedo: às 9h30 e foi marcada 
por celebração com o padre Murilo Gomes da Silva. 
 
O funcionário público aposentado Antonio Manoel Sotello, 61 anos, é um dos 
rio-pretenses que compareceu ao local.  
 
Introspectivo, iniciou a peregrinação sozinho e logo encontrou vários amigos 
como a bibliotecária Marciana Gomes Lopes. 
 
“Sempre participo de caminhadas como essa. É uma oportunidade para 
exercitar o corpo e a alma”, diz. 
 
Antonio, que conheceu recentemente a história do padre Mariano, já fez o 
Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, pelo percurso francês, em 
2002, e pelo português, em 2005.  
 
No Brasil, também participou da Caminhada do Sol – entre as cidades paulistas 
de Santana do Parnaíba e Águas de São Pedro –, o Caminho da Fé – para a 
cidade de Aparecida – e o Caminho de Bom Jesus dos Castores – entre região 
de Rio Preto e Onda Verde. “Vim a pé e volto a pé”, reforça. 
 
Outra que fez questão de participar foi a dona-de-casa Dalva Júlia Doneli, 67 
anos, de Rio Preto. 
 
Acompanhada do filho, Marcos Aurélio Fernandes, 42, e da nora, Izilda Lameira 
Fernandes, 40, Dalva cumpriu a caminhada com muita fé e suor. 
 
“Rezo sempre para ele e estive em São Paulo durante a cerimônia de 
beatificação, em novembro do ano passado. Não podia deixar de vir hoje 
(ontem). Já tenho certa idade e cada vez mais fica difícil fazer um trajeto como 
esse, a pé”, disse em entrevista ao BOM DIA, enquanto descansava. 
 
O comerciário aposentado José Peguim, 57 anos, também ressalta a importância 
do ato. 
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Morador do distrito de Engenheiro Schmitt, ele foi coroinha da Igreja Santa 
Apolônia entre os anos 1957 e 1959. 
 
“Tenho um carinho muito especial por todos os padres daquela época, inclusive 
Mariano. Ele era muito carismático e adorava os animais. Certa vez tive o 
privilégio de fazer essa caminhada ao lado dele”, afirma o aposentado.  
 
 
 
Cura motiva beatificação 
Espanhol de nascimento, o padre Mariano de La Matta Aparício chegou ao Brasil 
em 21 de agosto de 1931, aos 26 anos. 
 
Seus primeiros trabalhos religiosos foram realizados na paróquia de 
Taquaritinga. Em seguida, tornou-se professor, secretário e ecônomo no Colégio 
Santo Agostinho, de São Paulo, por quase duas décadas. 
 
Em 1949, o padre foi transferido para o Colégio de Engenheiro Schmitt, onde se 
tornou diretor, professor e conselheiro da vice-província até o início da década 
de 1960.  
 
Durante este período, conquistou a simpatia de populares de toda a região por 
sua simplicidade. 
 
Depois voltou à Capital, onde permaneceu até morrer em 5 de abril de 1983. 
 
Suas grandes paixões eram Nossa Senhora, as crianças, os pobres e os doentes. 
Também adorava cultivar flores e cuidar de animais. 
 
A beatificação do padre Mariano ocorreu em 5 de novembro de 2006, pela 
confirmação de um milagre atribuído a ele dez anos antes. 
 
Em abril de 1996, João Paulo Poloto, de 6 anos, foi atropelado por um caminhão 
em Barra  
Bonita (SP), durante excursão do Colégio São José. 
 
Devido à gravidade do caso, o diretor da instituição, padre Luiz Miguel, invocou 
a ajuda do padre e pediu orações aos professores e alunos.  
 
Surpreendendo os médicos, a criança se recuperou e não teve seqüelas. 
 
Sua beatificação foi a primeira da história da Diocese de Rio Preto e da Ordem 
Agostiniana do Brasil. 
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