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Fiéis participam da caminhada em homenagem ao padre Mariano de la Mata
Os fiéis percorrem sete quilômetros, entre o distrito e o município de Cedral

Fiéis da região de São José do Rio Preto participam neste domingo da segunda caminhada em homenagem ao 
padre Mariano de la Mata. A primeira caminhada foi realizada no ano passado para comemorar a beatificação 
do padre agostiniano que viveu no distrito de engenheiro Schmidt e em Rio Preto. Os fiéis percorrem sete 
quilômetros, entre o distrito e o município de Cedral. O mesmo trecho por onde padre Mariano passava 
semanalmente para celebrar uma missa.  

Ele era considerado um protetor dos pobres, das crianças e da natureza e se tornou beato depois que o 
Vaticano reconheceu a participação dele na cura de um menino que havia sido atropelado. João Paulo Poloto, 
que hoje leva uma vida normal, chegou a ficar em estado muito grave mas teve uma recuperação 
surpreendente depois que colegas dele no colégio São José rezaram pedindo a ajuda a padre Mariano, ex-
diretor da escola. 
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