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Saúde e fé por padre Mariano 

Caminhada reproduz passos do beato rio-pretense, que também percorria trecho a pé para dar exemplo de vida saudável 

LUÍS FERNANDO WILTEMBURG

A crença no padre Mariano e no benefício do exercício físico para a saúde motivaram devotos e não-devotos do 
beato rio-pretense a percorrerem sete quilômetros ontem de manhã. 
 
A segunda Caminhada do Padre Mariano começou ontem por volta das 8h30, com saída após a missa na igreja Santa 
Apolonia, no distrito de Engenheiro Schmitt. O percurso até a igreja São Luiz Gonzaga, em Cedral, durou cerca de 
100 minutos. A maior parte da estrada não está asfaltada. 
 
Segundo o padre agostiniano Agostín Alcaide, um dos organizadores do evento, Mariano de la Mata ia a pé do 
distrito a Cedral não só por conta da missa, mas também para se exercitar. 
 
“Ele lecionava ciências biológicas no colégio dos padres e essa era uma forma de pôr em prática a vida saudável 
que ensinava”, explica. 
 
É um dos pontos levados em conta por Eliana Perpétua da Silva, 36 anos. De boné, mochila, roupa de caminhada e 
toalha nas mãos para o suor, ela participou da peregrinação ao lado do filho Laynon Elias da Silva, 16, e da amiga 
Neoci Iasale, 69. “Fazemos a caminhada pela fé, mas também é bom para a saúde”, pondera. 
 
Fernanda Sansão, 43, e Joana Conte, 64, também acompanharam, mas de olho em outra jornada espiritual. “Nós 
sempre caminhamos nesta estrada porque vamos percorrer o caminho de Santiago de Compostela”, diz Fernanda. 
 

0  

Veja Também

» Justiça leiloa de parafuso a automóveis e terrenos 

» Motorista morre carbonizado ao bater Gol em caminhão

» Juliana, 17 anos, dá à luz Brian, o seu ‘boneco vivo’

» Site permite registro e monitoramento de crimes pelo cidadão 

Page 1 of 2.: Rede BOM DIA :.

10/11/2008http://www.redebomdia.com.br/BomDia/Web/Noticia/Noticia.aspx?Path=Canal&IdC...



 

TELEFONE    |    EXPEDIENTE    |    FALE CONOSCO 

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo do Jornal BOM DIA para fins comerciais.
Copyright © 2005-2008, BOM DIA. - Melhor visualizado em 1024x768

Desenvolvido por CultureTec  |  Hosted by M3Corp 

Page 2 of 2.: Rede BOM DIA :.

10/11/2008http://www.redebomdia.com.br/BomDia/Web/Noticia/Noticia.aspx?Path=Canal&IdC...


