
S. J. do Rio Preto - Quinta, 25 de outubro de 2007 

  

Notícias 

 

   

 Arquivo de Notícias

 AgroDiário

 Brasil

 Cidades

 Comportamento

 Chame o Diário

 Economia

 Educação

 Esportes

 Meio Ambiente

 Mundo

 Política

 Redação Itinerante

 Saúde

 Sua Casa

 Tecnologia

 Turismo

 Veículos

Opinião 

 Artigos

 Bastidores

 Coluna do Diário

 Coluna Contra-Ataque

 Dividida

 Editorial

 Flash Bola

 Opinião do Leitor

 Proteja-se!

Contato 

 Nossos telefones

 Fale Conosco

 Disque Denúncia

 Anuncie

Divirta-se 

 Cinema

 Teatro

 Eventos e Shows

 Galeria de Fotos

 Coluna Social

 Relacionamentos

 Horóscopo

 Diário Imagens

 Promoções

Serviços 

 Empregos

 Guia Diarioweb

 Banco de Currículos

Religião 

Cedral recebe com festa os peregrinos de Padre 
Mariano 
São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2007  
 
Cecília Demian 
 
O município de Cedral recebe com festa os peregrinos do Caminho Padre 
Mariano, inaugurado hoje com romaria de mais de 500 pessoas entre 
religiosos e leigos, com início na paróquia Santa Apolônia, de Engenheiro 
Schmitt. O trajeto, de sete quilômetros, repete a caminhada que o Beato 
Padre Mariano de la Mata Aparício fazia toda semana, entre 1949 e 1960, 
para rezar missa na paróquia São Luiz Gonzaga, em Cedral. O atual 
pároco Murilo Gomes da Silva fará a acolhida dos fiéis no pontilhão da 
entrada da cidade, com queima de fogos. Um caminhão de som, com 
música sacra, vai acompanhar a romaria até a praça da igreja, onde 
haverá uma breve celebração da Palavra, bênção dos peregrinos e nova 
queima de fogos. “Cedral está em festa, a comunidade está toda 
envolvida nos preparativos”, disse a secretária paroquial Gislaine 
Speçamillio, há seis anos nesta função. A Prefeitura da cidade 
disponibilizou um ônibus com saída às 6h20, da rodoviária, levando 
devotos cedralenses para o início do Caminho em Schmitt. E outros três 
ônibus para levar as pessoas até Schmitt, na volta. Uma ambulância com 
médico e enfermeiros vai estar à disposição para eventuais emergências. 
 
“É um orgulho para Cedral fazer parte deste evento, ligado a um padre 
considerado santo. Recebemos os participantes com muita alegria”, disse 
o prefeito Alexandre Prado Peres (DEM). Os preparativos também 
incluem sinalização de sanitários e restaurantes, além de faixas de boas-
vindas. “A cidade tem apenas 7 mil habitantes e poucas opções de 
turismo. Ficamos felizes com a idéia do Caminho, pois esse turismo 
religioso vai ser muito bom para Cedral. Vamos trabalhar para que o 
inverso também aconteça, com os peregrinos indo daqui até a igreja 
Santa Apolônia, em Schmitt. Queremos ter peregrinos o ano todo, por 
isso os postos de carimbo da credencial serão permanentes: na Prefeitura 
e no salão paroquial”, disse a coordenadora de Cultura do município, Ana 
Paula Sanghikian, que organizou os festejos. A igreja São Luiz Gonzaga 
foi administrada pelos padres agostinianos que moravam no Colégio São 
José, em Schmitt. Pela beleza do seu interior, com pinturas ricas e 
ilustrativas de uma época da arte sacra, a igreja está sendo apontada 
para votação como uma das 7 Maravilhas Regionais, projeto do Diário da 
Região. 
 
Festa para o Beato 
Oficializado como o primeiro beato da Diocese de Rio Preto, desde 5 de 
novembro de 2006, Padre Mariano de la Mata, espanhol de Palência, 
será alvo de muitas homenagens lembrando o primeiro aniversário de sua 
beatificação. No próximo dia 25, na igreja Santa Apolônia, começa a ser 
montado um altar especialmente dedicado ao beato, para a festa no dia 5 
de novembro com inauguração e entronização de uma imagem e relíquia. 
No dia 5 de novembro, a igreja Santo Agostinho, bairro Vergueiro, São 
Paulo, estará aberta para visitação do altar-túmulo das 6h30 às 21 horas. 
Haverá missas e bênção das crianças e doentes às 7 horas e às 19h30. A 
missa das 19h30 será presidida por Dom Manuel Parrado Carral, bispo da 
Região Sé. 
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   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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