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‘Caminho’ reúne 1,2 mil fiéis entre Schmitt e 
Cedral 
São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2008  
 
Cecilia Demian e Marival Correa 
 
01:48 - Como de costume, não 
faltaram testemunho de graças 
alcançadas nem a presença de 
antigos alunos do beato 
agostiniano na segunda edição 
do Caminho Pe. Mariano, 
promovida no domingo, dia 9. 
Participaram do trajeto mais de 
1,2 mil pessoas, percorrendo a 
pé os sete quilômetros que 
separam Schmitt de Cedral. O 
psiquiatra Wiliam Bassitt, 
residente em São Paulo, passava o fim de semana num clube termal em 
Olímpia. Ao ler o Diário, teve uma surpresa: padre Mariano foi seu 
professor e agora e beato. Pegou o carro e foi acompanhar o evento. 
“Fiquei muito emocionado. Fiz o ginásio no Colégio São José e me 
lembro das aulas do padre Mariano. Ele saía à noite com os alunos, 
nessa mesma estrada que hoje percorremos, para estudarmos as 
estrelas. Eu sabia todas as constelações. Nunca mais nos esquecemos 
dele e das suas aulas,” disse Bassitt. 
 
Não faltou testemunho também. O garoto Mateus do Nascimento 
Pedroso, de Monte Aprazível, sofria deficiência na fala, manifestada pela 
gagueira. Mesmo com tratamento permanente com fonoaudióloga e 
psicóloga, não conseguia terminar a articulação de apenas uma palavra. 
Sua tia, a freira Fabiana do Nascimento, do Instituto Missionário Coração 
Imaculado de Maria, tinha participado de um retiro sobre a espiritualidade 
do Pe. Mariano, ministrado em Rio Preto pelo padre Miguel Lucas, 
biógrafo do beato. Levou então santinhos com oração no verso. A mãe da 
criança, Ana Paula, começou a fazer a novena lendo em voz alta para o 
filho. “No nono dia, ele pegou o santinho e leu inteirinho, sem gaguejar. 
Ficamos muito contentes,” disse a mãe. 
 
O tratamento foi encerrado, e Mateus melhorou em tudo na escola. No 
domingo, ele percorreu a pé os sete quilômetros sob o sol quente e andou 
descalço a segunda metade do caminho. Não se queixou de nada. Ao 
chegar na igreja de Cedral, foi chamado a ler a oração no microfone. Leu 
fluentemente a oração sem errar uma palavra, nem gaguejar. Foi 
aplaudido de pé. O aposentado Valdir Orlandi, 68 anos, foi aluno do pe. 
Mariano durante quatro anos. Lembrou-se da deficiência auditiva do 
beato, que teve que passar por cirurgia na Santa Casa de Jaú. “Quando 
ele voltou, estávamos numa aula e começou a chover forte. Ele pediu 
silêncio porque queria ouvir o barulho da chuva. Todos ficaram quietos na 
hora, e ele encostou na porta da classe, emocionado. Também ficamos 
emocionados, sem saber o que dizer. Ele era assim, gostava das coisas 
simples,”disse Orlandi. O trajeto de domingo terminou às 10h, com 
bênção do pe. Murilo dos Santos, na igreja São Luiz Gonzaga. 

 
 

  Hamilton Pavam   

Participantes deixam o distrito de Schmitt 
e partem rumo à Cedral 

 
Beato me fez companhia 
O amanhecer no distrito rio-pretense de 
Engenheiro Schmitt emoldurou um dia 
inesquecível para mim. Na praça da igreja 

Hamilton Pavam 
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de Santa Apolônia reuni-me com centenas 
de fiéis peregrinos para refazer os passos 
de Padre Mariano. E reviver aqueles 

momentos foi uma experiência espiritual profunda. Absolutamente nada 
pesava, nada cansava. A energia que pairava no ar serviu-me de 
combustível durante a jornada. Algumas coisas importantes me fizeram 
companhia durante a caminhada. A disposição dos mais velhos, esparsas 
seringueiras e mangueiras à beira do caminho e o essencial - a presença 
inexplicável de alguém que estava por ali, embora não fosse possível 
tocá-lo. Ali estava, sorridente e inabalável, o próprio Padre Mariano. Sim, 
não tratava-se de alucinação, mas de uma grata constatação. Pude 
claramente perceber sua presença ali, entre nós. De repente, a imagem 
do cruzeiro à frente, explosão de fogos. Quando mal percebi, já 
estávamos em Cedral, imersos numa grande corrente humana às portas 
da igreja de São Luís Gonzaga. Terminava ali a caminhada, começava 
algo novo dentro de mim.  

Concentração dos peregrinos 
em frente à igreja de Santa 
Apolônia  
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