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Caminhada refaz passos de Padre Mariano 
São José do Rio Preto, 8 de novembro de 2008  
 
Cecilia Demian 
 
O 2º Caminho Padre Mariano, 
programado para amanhã, tem 
ida e volta este ano, num total de 
15 quilômetros. A volta é 
opcional, sendo por estrada rural 
sem asfalto, também ligando o 
distrito de Engenheiro Schmitt a 
Cedral. A ida tem início na praça 
da igreja Santa Apolônia, em 
Schmitt. A novidade foi 
anunciada pelos agostinianos do 
Colégio São José, organizadores 
do evento, que pretendem tornar 
essa caminhada uma tradição. No último dia 5, a Igreja católica 
comemorou o segundo aniversário de beatificação do padre Mariano de la 
Mata Aparício, falecido em 1983. A programação começa às 7h, com 
concentração dos devotos na praça da igreja Santa Apolônia. Às 7h30, 
será celebrada missa em ação de graças pelo pároco Amilton Guerra e 
concelebrada pelo padre Agustín Alcade, diretor-geral do São José, 
presidente da União da Ordem dos Agostinianos no Brasil e vice-provincial 
do Vicariato do Santíssimo Nome de Jesus. 
 
Também participam do evento os demais religiosos agostinianos que 
prestam serviço em Rio Preto, os alunos, professores e funcionários do 
colégio, além de paroquianos da igreja Santa Rita, São Francisco de Assis, 
capela Santa Mônica e outras paróquias. Em seguida, começa a 
caminhada rumo a Cedral, com o carimbo dos passaportes dos peregrinos. 
Depois da praça, passa-se em frente ao Asilo de Schmitt, antigo Colégio 
São José, onde o beato morou 11 anos. Quem quiser, pode deixar sua 
doação voluntária em fraldas geriátricas e artigos de higiene para os idosos 
assistidos nessa instituição. O encerramento com bênção será na paróquia 
São Luiz Gonzaga, em Cedral, com a participação do pároco Murilo dos 
Santos. 
 
No ano passado, a caminhada ocorreu no sábado dia 20 de outubro, mas 
este ano a comissão organizadora decidiu pelo dia 9 de novembro devido 
às eleições municipais de outubro. Também foi escolhido o domingo para 
dar oportunidade às pessoas que trabalham no sábado. Em 2007, 
participaram cerca de 1 mil pessoas. O trecho de sete quilômetros entre 
Schmitt e Cedral era feito semanalmente pelo pe. Mariano para celebrar 
missas e ministrar sacramentos na paróquia São Luiz Gonzaga, 
administrada pelos agostinianos. A Diocese de Rio Preto também tem 
outro caminho santo e bem mais antigo, com quase 90 anos, o de Bom 
Jesus de Castores. O percurso de 18 quilômetros é feito a pé de Rio Preto 
ao povoado de Castores, município de Onda Verde. 
 
Vistoria garante segurança 
Ontem, os funcionários da Prefeitura de Cedral e sub-prefeitura de Schmitt 
vistoriaram os trechos do Caminho e consideraram boas as condições das 
duas estradas. Dois ônibus foram cedidos pela prefeitura de Cedral para 
reconduzir as pessoas de volta a Schmitt após a bênção na igreja. O 
Colégio São José também providenciou o fretamento de quatro vans. A 
estrutura de apoio aos participantes foi montada com ambulância, veículos 
para transporte de emergência e rádios intercomunicadores. As camisetas 
com estampa do pe. Mariano estarão à venda na praça do distrito. 
 

  Edvaldo Santos   

Ato religioso, em 2007; neste ano terá 
opção trajeto de ida e volta 
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O morador ilustre do distrito de Schmitt 
Padre Mariano de La Mata morou no distrito 
rio-pretense de Engenheiro Schmitt de 1949 a 
1960, desempenhando as funções de 
professor, econômo e diretor do antigo Colégio 
São José.  
Distinguido pela Igreja com o galardão de 
beato em 2006 pelas virtudes praticadas em 
vida e pela ocorrência de um milagre de cura, 
ele dedicou sua vida aos pobres, doentes e 
crianças, além de ter especial carinho pela 
natureza. A Igreja instituiu como data litúrgica 
para celebrar a memória do pe. Mariano o dia 5 
de novembro, lembrando a beatificação 
ocorrida em São Paulo, na Catedral da Sé. 
 
Este ano, a paróquia Santo Agostinho, em São 
Paulo celebrou missa às 7 horas, com novena 
e bênção dos doentes. Às 19h30, o arcebispo 
de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, 
presidiu missa solene e bênção com a relíquia 

do beato (um fragmento de osso). Desde que foi aberto o processo de 
beatificação, os restos mortais do pe. Mariano estão sepultados num altar-
túmulo dentro da igreja. Todo dia 5 de cada mês, na paróquia paulistana de 
Santo Agostinho, é celebrada missa no altar-túmulo com a bênção dos 
doentes.  

Reprodução 

Padre Mariano: beato desde 
2006  
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   09/11/2008 - Caminho Pe. Mariano lembra o segundo ano da beatificação 
   09/11/2008 - Criança encontra pé de homem em Pontes Gestal 
   09/11/2008 - Polícia Rodoviária prende acusados de matar jovem 
   09/11/2008 - PM de Frutal prende homem acusado de pedofilia 
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   08/11/2008 - Prejuízo soma R$ 1,5 mi e Ibirá pede socorro  
   08/11/2008 - Aposentada perde R$ 2 mil em golpe 
   07/11/2008 - Estudante diz que bateu porque levou soco 
   07/11/2008 - Chuva forte causa danos em Rio Preto e na região  
   07/11/2008 - Comprador quer liberação de lote 
   07/11/2008 - Defesa Civil divulga mapa da enchente 
   07/11/2008 - Policiais não aceitam antecipação de reajuste 
   07/11/2008 - Corregedoria vai apurar conduta de policial civil 
   07/11/2008 - Parentes de presos protestam contra atraso em julgamentos 
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   07/11/2008 - Maioria de detentos no CDP é formada por ‘estrangeiros’ 
   07/11/2008 - Três pessoas são presas em flagrante 
   07/11/2008 - Artista Hudson Buck morre aos 59 anos 
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