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Devoção 
Schmitt realiza 1ª procissão do Pe. Mariano 
São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2007  
 
Cecilia Demian 
 
Hoje, às 19h15, a igreja de Santa Apolônia, no distrito de Engenheiro 
Schmitt, promove a primeira procissão em louvor do Beato Pe. Mariano, 
com missa e quermesse. A imagem, de 75 centímetros de altura, irá num 
andor especial, carregada pelos moradores, muitos deles 
contemporâneos do beato. Pe. Mariano viveu e trabalhou no distrito de 
1949 a 1960, quando desempenhava cargos de professor e diretor do 
antigo Colégio São José. Encerrando a programação religiosa, a 
comunidade se reúne para confraternização. A procissão e missa fazem 
parte das comemorações do primeiro aniversário de beatificação de Pe. 
Mariano, ocorrida em 5 de novembro de 2006, na Catedral da Sé, em São 
Paulo. 
 
Durante a procissão em Schmitt, outros andores trarão imagens de Santa 
Apolônia (também patrona dos dentistas), São José, Nossa Senhora de 
Fátima e Santa Catarina, padroeiros de capelas. Nestas comunidades, 
são celebradas missas mensalmente pelo pe. Oscar Clemente, pároco de 
Santa Apolônia e da igreja Imaculado Coração de Maria, na Santa Cruz, 
Rio Preto. Na capela Santa Catarina, pe. Oscar celebra missa todo 
domingo, às 9h30. Desde o mês passado, ele ganhou o reforço nos 
trabalhos pastorais do padre Amilton Guerra, coordenador da Pastoral 
dos Moradores de Rua da Diocese de Rio Preto. Pe. Amilton deve 
assumir como vigário paroquial em 2008, já designado pelo bispo Dom 
Paulo Mendes Peixoto. 
 
Louvado e comemorado 
O primeiro aniversário de beatificação do Pe. Mariano de la Mata Aparício 
foi bem louvado e comemorado pela comunidade agostiniana de Rio 
Preto e pela Diocese. A Ordem Agostiniana tem santos ilustres e 
populares, como o fundador da congregação, Santo Agostinho, e Santa 
Rita de Cássia, além de inúmeros beatos. O mais recente é o padre 
Jacinto Martinez, beatificado em Roma no dia 26 de outubro deste ano, 
integrando um time de 498 mártires da Guerra Civil Espanhola. Mas a 
Diocese de Rio Preto tem no Pe. Mariano seu primeiro beato, assim 
oficializado por ter curado, de forma rápida e inexplicável pela ciência, o 
estudante João Paulo Polotto, gravemente acidentado em 1996, aos 
cinco anos e meio de idade. 
 
O primeiro aniversário de beatificação teve comemoração intensa, 
coordenada pelos agostinianos do Colégio São José. No dia 22 de 
setembro, foi celebrada missa da relíquia, com exposição de um 
fragmento de osso da mão do Beato Pe. Mariano. A celebração ocorreu 
na igreja Santa Rita, Vila Santa Maria, Rio Preto, pelo padre agostiniano 
Salvador Aparecido dos Santos. No dia 20 de outubro, foi lançado o 
Caminho Pe. Mariano, trajeto de sete quilômetros entre Schmitt e Cedral, 
percorrido pelo beato toda semana, durante os 11 anos que morou no 
distrito. Em Cedral, ele celebrava missas, ministrava sacramentos e 
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atendia os paroquianos.  
 
No último dia 5 de novembro, o bispo dom Paulo Mendes Peixoto presidiu 
missa festiva, na Santa Apolônia, concelebrada pelos padres Agústin 
Alcalde, Eliseo López, Aparecido Salvador, Luiz Donizete Caputo (São 
Judas), Oscar Clemente, Amilton Guerra, Juliano Camargo e Murilo 
Gomes (Cedral). Na ocasião, foi inaugurado e consagrado o altar do 
beato, com imagem e relíquia. Duas datas anuais foram escolhidas para 
lembrar Pe. Mariano: 5 de novembro, data da beatificação, pela Igreja; dia 
31 de dezembro, data do nascimento, por projeto do vereador Maurin 
Ribeiro. 
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