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Mariano de la Mata Aparício, mais conhecido como Padre Mariano, (La Puebla de Valdavia, 31 de dezembro de 

1905 — São Paulo, 5 de abril de 1983) foi um religioso hispano-brasileiro reconhecido pela Igreja Católica como 

beato. 

Veio para o Brasil em 1931, um ano após a ordenação. Aportou em Taquaritinga e começou a trabalhar como vigário 

da paróquia e capelão do colégio das "Irmãs Agostinianas Missionárias". Foi ordenado depois para São José do Rio 

Preto e, finalmente, transferido para São Paulo; morreu em 1983, vítima de câncer no abdômen. Mantinha rotina rígida 

e disciplinada e amava crianças e pobres. 

Em 1997 teve início o processo de pedido de beatificação junto ao Vaticano, conduzido por Dom Paulo Evaristo Arns. 

Evento ocorrido na cidade de Barra Bonita, o menino João Paulo Polotto, então com seis anos, sofreu um acidente 

quando soltou-se de sua mãe e atravessou a rua; foi atingido por um caminhão e sofreu fratura do crânio. Foi internado 

com parada respiratória e hemorragia cerebral. 

Padres e alunos do Colégio Agostiniano São José, de São José do Rio Preto, onde padre Mariano viveu, pediram oração 

e dez dias depois o menino era visto nas ruas da cidade caminhando e brincando sem qualquer sequela do acidente. 

No Brasil, além do reconhecimento do padre Mariano e do padre João Batista Reus, o padre José de Anchieta, Frei 

Galvão e Madre Paulina já foram beatificados, sendo o padre Mariano beatificado na cidade de São Paulo em 2006 

Ligações externas 

� Perfil Sítio do Vaticano  
� Um Santo entre nós  
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