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DIOCESE 80 ANOS8

O padre Eliseo Lopes Bardon da 
Ordem Agostiniana, vice-diretor do Colégio 
São José, disse que no dia 08 de novembro 
acontecerá a terceira caminhada entre En-
genheiro Schmidt (Igreja Santa Apolônia) 
e Cedral (Igreja São Luiz Gonzaga) por es-
trada vicinal, um percurso de aproximada-
mente 8 quilômetros. É o mesmo caminho 
percorrido pelo padre Mariano Silveira de 
La Mata Aparício para celebrar missas em 
Cedral de 1949 a 1960. Diretor e professor 
do Colégio São José, no período em que este 
estabelecimento de ensino funcionava no 
distrito de Schmidt, padre Mariano foi bea-
tificado pelo Papa Bento XVI. É o único 
beato da Diocese de São José do Rio Preto.
 O milagre apresentado para a bea-
tificação foi a cura, sem explicação científi-
ca, do estudante do colégio São José, João 
Paulo Polotto, atropelado por um caminhão, 
em 1996, e internado com traumatismo en-
cefálico e paralisia do lado esquerdo do cor-
po. Invocou-se a ajuda do padre Mariano. 

Caminho do Padre Mariano
SCHIMIDT - CEDRAL

Dez dias depois, sem se submeter a cirurgia, 
deixou a UTI do hospital, sem seqüelas do 
acidente. O Papa Bento XVI reconheceu o 
milagre.

 O padre Mariano morreu a 5 de 
abril de 1983, com 78 anos, em São Paulo. 
“Ele ajudava necessitados, doentes, era pro-
tetor da natureza”, disse o vice-diretor do 
Colégio São José. Há inúmeros relatos de 
graças alcançadas por intermédio do padre 
Mariano. É preciso o reconhecimento de 
mais um milagre para sua santificação.
 A caminhada será iniciada às 7 
horas (antes, haverá uma celebração). Esti-
mam-se em 1.200 os caminhantes. A volta a 
Schmidt será feita por ônibus.

COLÉGIO – Dirigido pelos padres agosti-
nianos (Ordem de Santo Agostinho), o Colé-
gio São José instalou-se em 28 de agosto de 
1947 no distrito de Engenheiro Schmidt (era 
internato). Transferiu-se para o prédio atual 
a 19 de março de 1971.

A Paróquia Santa Apolônia, 
do distrito de Engenheiro Schmidt, 
está comemorando, este ano, o 
Jubileu de Diamante (75 anos). 
Já foram realizadas várias festivi-
dades religiosas e a próxima acon-
tecerá dia 4 de outubro: haverá cer-
imônia em homenagem às pessoas 
que freqüentavam a Igreja décadas 
passadas. “Faremos celebração na 
praça, com distribuição de semen-
tes e mudas de plantas (a soleni-
dade terá motivação ecológica)”, 
disse o padre Amilton Fernando 
Guerra.
 Participarão  desse ato  fa-
miliares dos homenageados. E no 
dia 30 de outubro, encerramento 
da programação dos 75 anos, será 
afixada placa comemorativa ao 
Jubileu de Diamante na Paróquia 
Santa Apolônia e, em seguida, ha-
verá celebração eucarística e apre-

Jubileu de 
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sentação histórica da Igreja.
 Funcionam na Paróquia 
Santa Apolônia três comunidades: 
duas com capela em construção 
(uma na estância N. Sra. de Fátima 
e outra no bairro Santa Catarina); 
e na comunidade São José (Jardim 
Veneza) já foi adquirido terreno 
com ajuda do Bispado. “Já colo-
camos o Cruzeiro e agora vamos 
iniciar a edificação da capela”, disse 
o padre Amilton Guerra. O Jubileu 
de Ouro da paróquia também será 
comemorado nessas paróquias: dia 
27, na estância N. Sra. Aparecida; 
dia 28, na capela Santa Catarina; e 
dia 29, no Jardim Veneza.

CAPELÃO – Ele também 
trabalha como capelão no Hospital 
de Base. Atende doentes e fami-
liares; e sexta-feira visita pacientes 
que estão na UTI do HB.

CAMINHO DO 1º BEATO

A Pastoral do Povo da Rua for-
nece todo sábado, domingo e feriado 
cerca de 200 refeições/dia para mo-
radores de rua e para outros neces-
sitados que aparecem na praça do 
Palácio das Águas, onde é servido 
o almoço. “No Natal, Páscoa, e ou-

Pastoral do Povo da Rua
tras importantes datas, fazemos uma 
ceia”, disse o padre Amilton Fer-
nando Guerra, da Paróquia Santa 
Apolônia.
        A arrecadação de alimentos e o 
preparo das refeições é um trabalho 
voluntário. 

Pe. Amilton Fernando Guerra na capela ecumênica do Hospital de Base (HB)

Hernani M. Ferraz apresenta camiseta oficial do Caminho do Pe. Mariano, aos membros da comissão organizadora
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