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› Fiéis seguem Mariano

São José do Rio Preto, 13 de Novembro, 2011 - 5:32

Caminho do Padre Mariano começa hoje às 7 horas

Maria Stella Calças

Compartilhar

A imagem do beato Pe. Mariano de la Mata Aparicio, que fica no trabalho da 
recepcionista Ivone Greccho, 42 anos, vive cheia de papéizinhos colados, com 
pedidos de graças. Outra imagem, em sua casa, também tem os pés repletos de 
pedidos, que são sempre atendidos, segundo ela. “Geralmente, peço pelos amigos, 
familiares e para parentes dos alunos da escola onde trabalho. Minha fé no padre 
Mariano é muito grande e ele sempre me atende. Quando recebo a graça, tiro o 
papelzinho para que dê lugar a outro pedido necessário”, afirma a recepcionista. 

Ela e um grupo de amigos fazem sempre o Caminho Padre Mariano, que este ano 
está na 5ª edição. O trajeto de sete quilômetros (ida), em estrada rural, entre a 
Igreja Santa Apolônia, de Engenheiro Schmitt, e a Igreja São Luiz Gonzaga, em 
Cedral, foi percorrido pelo padres agostinianos que moravam no Colégio São José, 
naquele distrito, entre 1934 e 1970. Pe. Mariano foi diretor e professor do colégio 
por 11 anos e fazia o percurso semanalmente a pé, com outros padres e 
seminaristas, de 1949 a 1960. 

Quem também participa do grupo de Ivone é a recepcionista Amanda Rossi, 28 
anos. No primeiro ano, ela foi por curiosidade, mas se apaixonou pela peregrinação. “Há muito tempo, faço a caminhada 
para Castores e fiquei curiosa quando começou a do padre Mariano. O caminho é lindo, e a gente se sente revigorada. Não 
cansa, só renova nossa fé”, diz. 

As duas não fazem nenhuma preparação especial para a caminhada, mas garantem que, em vez de cansaço, se sentem 
renovadas. “A gente só faz alongamento, mas quando chega em Cedral, depois de 2h30 de caminhada, não dá cansaço, dá 
até vontade de voltar a pé”, conta Ivone. Elas já receberam diversas graças do beato padre Mariano. “Eu consegui quitar 
algumas dívidas que tinha depois que pedi a ele”, conta Amanda. 

Apaixonado por peregrinações, o aposentado Antonio Manoel Gonzales Sotello, 65 anos, vai esse ano pela terceira vez no 
Caminho Padre Mariano. “Já fiz vários, no Brasil, no exterior, e de todos eles a gente sai renovado”, afirma. Além do 
trajeto, ele também gosta do contato que essas peregrinações proporcionam. “Tem a questão da fé, que é sempre 
renovada, mas também tem os amigos que a gente faz e até as pessoas que a gente encontra uma vez e não vê nunca 
mais. A troca de experiências, o contato, ficam marcados na gente”, diz o aposentado. 

O percurso começa às 7h, na Igreja Santa Apolônia, após a missa que tem início às 6h. Os organizadores pedem doações 
de produtos de higiene pessoal que serão destinados ao Asilo de Schmitt. A chegada na igreja de Cedral tem um momento 
de oração emocionante, e às vezes acontecem até relatos de graças alcançadas. 
A comissão organizadora oferece três ônibus para levar os peregrinos na volta, de Cedral a Schmitt, ao final da caminhada 
e também carro de apoio e ambulância durante todo o trajeto. Os integrantes da Comissão estarão vestindo coletes 
amarelos do Colégio São José. 

Cuidados são importantes

Quem gosta de participar de peregrinações e caminhadas deve tomar alguns cuidados para evitar dores e machucados 
desnecessários e também aguentar todo o trajeto. A personal trainer Kelly Cristina Guim explica que, mesmo quem não faz 
nenhuma atividade regular durante o ano, pode evitar problemas com alguns cuidados básicos. “O ideal é fazer 
alongamento, de no máximo dez minutos, antes da atividade, principalmente se tiver alguém para orientar, e outro de 
cinco minutos depois da atividade física. Também é importante se manter muito hidratado antes, durante e depois da 
caminhada”, explica. 

Além dos cuidados com o alongamento e a hidratação, é preciso também se proteger do sol e do calor. “Usar sempre 
roupas leves, protetor solar e boné, se possível, porque o sol cansa muito. A alimentação também deve ser leve. Barrinhas 
de cereal são o ideal, mas frutas também são indicadas para serem consumidas durante o exercício”, afirma a personal 
trainer. O calçado é outro ponto importante. “É preciso usar tênis com solado leve e amortecedor”, diz Kelly. Um conselho 
oportuno é a preparação para a caminhada. “Não há necessidade de se fazer exercício todos os dias, mas se a pessoa fizer 
caminhada de no máximo 40 minutos, no mínimo três vezes na semana, intercalando os dias, vai ajudar muito no dia da 
peregrinação porque ela vai estar preparada.” 

Beatificação foi em 5 de novembro

Nascido em Barrio de la Puebla, em Palencia, Espanha, em 31 de dezembro de 1905, o padre Mariano de la Mata Aparicio 
ingressou na Ordem Agostiniana em setembro de 1922 e foi ordenado sacerdote em julho de 1930. No ano seguinte, ele 
foi transferido para o Brasil e passou três anos em Taquaritinga. Foi transferido para a Capital em 1933, onde permaneceu 
até 1945. Foi Superior da Vice-Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil (da Ordem Agostiniana) e se fixou em 
Engenheiro Schmitt (1949-1960). Voltou a São Paulo em 1961. 

Morreu em 1983, no Hospital do Câncer de São Paulo. Sua fama de santidade se propagou logo em seguida e foi reforçada 
pelo milagre da cura imediata de um menino, reconhecido pela ciência e pela Igreja. Em 1987 foi aberto o processo de 
beatificação do padre, e o bispo de Rio Preto, dom Orani Tempesta, instalou um Tribunal Eclesiástico para confirmação do 
milagre. A beatificação ocorreu em 5 de novembro de 2006, na Sé Catedral de São Paulo. 

Hamilton Pavam

Amanda Rossi e Ivone Greccho são 
devotas do padre Mariano
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Quer ler o jornal na íntegra? Acesse aqui o Diário da Região Digital
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