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Nova data do Caminho Pe. Mariano  
São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2008  
 
Cecilia Demian 
 
03:16 - O Caminho Pe. Mariano, 
realizado pela segunda vez 
consecutiva pelo Colégio São 
José, de Rio Preto, tem nova 
data este ano: será no dia 9 de 
novembro, domingo, a partir das 
7 horas, com o mesmo 
percurso, a partir da paróquia 
Santa Apolônia, em Engenheiro 
Schmitt, até a paróquia São Luiz 
Gonzaga, em Cedral. Lançada 
originalmente para acontecer todo último sábado de outubro, a 
caminhada teve a data alterada em virtude das eleições municipais. 
“Também escolhemos o domingo, para atrair maior número de pessoas, 
pois muitas trabalham aos sábados”, explicou o padre agostiniano Eliseu 
Lopes Bardon, coordenador do evento. Este ano, a caminhada será 
encerrada com missa em Cedral, ao contrário do ano passado, em que 
houve apenas acolhida na igreja com depoimentos de contemporâneos 
do beato padre Mariano de la Mata. 
 
O Caminho Pe. Mariano relembra o trajeto que ele fazia a partir de 
Schmitt a Cedral, de 1949 a 1960. Ia toda semana, a pé, para celebrar 
missa e ministrar os sacramentos da confissão, batismo e casamento. 
Com ele, iam outros religiosos residentes no antigo Colégio Agostiniano 
São José, fundado em Schmitt depois transferido para Rio Preto. 
Semelhante ao Caminho de Bom Jesus de Castores, de Rio Preto à Onda 
Verde, o trajeto é de peregrinação, começando em uma igreja e 
terminando em outra, ambas ligadas ao pe. Mariano. No ano passado, 
participaram mais de 1 mil pessoas. 
 
Além dos agostinianos também estão envolvidos os padres Amilton 
Guerra, de Schmitt, e Murilo Gomes, de Cedral. O Caminho Pe. Mariano 
faz parte da comemoração da beatificação do padre Mariano de la Mata 
Aparício, ocorrida em 5 de novembro de 2006. O beato morou no Colégio 
São José, de Schmitt, durante 11 anos, e morreu em São Paulo, em 
1983, depois de longa enfermidade. Foi beatificado na Catedral da Sé, 
em São Paulo, pelo cardeal José Saraiva, delegado papal, depois que o 
Vaticano reconheceu a autoria de um milagre. 

  Edvaldo Santos   

Devotos do padre Mariano durante a 
caminhada de 2007 

    

   14/09/2008 - Casal é preso com 10 quilos de cocaína 
   14/09/2008 - Crescem denúncias de violência contra crianças 
   14/09/2008 - Há 35 anos, morria o empresário Clowis Oger 
   14/09/2008 - Produto com defeito tem conserto 
   14/09/2008 - Prazer, meu nome é... 
   14/09/2008 - Acusados de embriaguez se envolvem em dois acidentes 
   14/09/2008 - Quatro mulheres são vítimas de agressão 
   14/09/2008 - Cinco crianças ficam presas em roda-gigante 
   14/09/2008 - Vigia flagra adolescente furtando peças 
   14/09/2008 - Dois são vítimas de facadas em Rio Preto 
   14/09/2008 - Pedreiro vai preso após briga em bar 
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   13/09/2008 - Equipe investiga qualidade do ar rio-pretense 
   13/09/2008 - Batedores de carteira estão agindo nas lojas 
   13/09/2008 - Fogo destrói parte de sala de aula de creche 
   13/09/2008 - Motorista acusado de embriaguez é detido na SP-310 
   13/09/2008 - Acusado de roubar caminhonete é preso 
   13/09/2008 - Criança continua internada em estado grave 
   13/09/2008 - Polícia prende dois homens procurados da Justiça 
   13/09/2008 - Sargento atira, fica de cueca e rasga bandeira 
   12/09/2008 - Operação prende ex-policial civil transportando droga 
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