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PE. MARIANO DE LA MATA APARÍCIO SERÁ BEATIFICADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2006
“O Mensageiro do Amor” e amigo das crianças e dos pobres será beatificado
na cidade de São Paulo, onde passou a maior parte da sua vida.
O Padre Mariano nasceu no último dia do ano de 1905,
numa cidadezinha da província de Palencia, chamada
Barrio de la Puebla, na região de Castela, Espanha. Ingressou no Seminário Agostiniano de Valladolid em 10
de setembro de 1922. Em 25 de julho de 1930, foi ordenado sacerdote e chegou ao Brasil em 21 de agosto de
1931 para entregar a sua vida até o fim. O Padre Mariano
teve sua vida marcada pelo amor aos que sofrem. Verdadeiro Mensageiro do Amor levou aos doentes o conforto da sua presença, portadora de vida e esperança.
Amante da natureza, cuidava com carinho das flores e plantas, falava com elas, acariciava suas folhas e
até ficava emocionado na sua contemplação. Cultivava
seu jardim no terraço do Colégio Santo Agostinho em
São Paulo. Ali ficava à vontade nos momentos de expansão e descanso. Brincava com os animais e em
tudo contemplava as maravilhas de Deus.
Depois de uma vida exemplar como homem de Deus
e caridade fraterna, veio a falecer em 5 de abril de 1983,

na cidade de São Paulo. O processo de Beatificação
foi aberto no dia 31 de maio de 1997, pelo Cardeal Dom
Paulo Evaristo Arns, e culminou no dia 28 de abril de
2006, com o reconhecimento oficial pelo Santo Padre
do milagre apresentado para a sua Beatificação: a cura
de um menino, aluno do Colégio Agostiniano de São
José de Rio Preto, interior do Estado de São Paulo.
Os grandes amores do Pe. Mariano foram: a Eucaristia, Nossa Senhora, os pobres e os enfermos. E suas
grandes paixões foram: as crianças, as vocações
agostinianas e as Oficinas de Caridade Santa Rita de
Cássia, que cuidou com tanto carinho e esmero.
A Beatificação do Pe. Mariano terá lugar na cidade
de São Paulo, no dia 5 de novembro do presente ano. A
Grande Família Agostiniana, junto com toda a Igreja
Católica, celebra com gratidão e alegria a vida e obra
deste servo fiel e solícito, que colocou todos os seus
talentos em favor dos mais pequeninos.
Pe. Rafael de la Torre Vargas, OSA – Vicário Regional

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO
PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
75 ANOS DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO

Pe. Pelayo, Pablo e Rafael, Sr. Francisco Sanchez Jr. e
Senhoras das Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia

Situado no Bairro da Liberdade, em São Paulo, o Colégio Santo Agostinho comemora, em 2006, 75 anos de existência.
Várias atividades comemorativas estão ocorrendo por conta
de tão importante data, que afirma a importância da presença
agostiniana na área da educação.
Este percurso foi marcado pela influência de religiosos e leigos que contribuíram para que o projeto educativo agostiniano
pudesse se realizar e se consolidar, através de gerações.
Um dos destaques deste início do ano comemorativo foi o XXX
FEAG, com o tema: A ética e sua importância na educação.

Estamos celebrando os 80 anos de fundação da Associação
e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia, inaugurada em
10 de junho de 1926 pelo religioso agostiniano Pe. Domingos
de Lemos, secundado pela Sra. Constância Neclério Tolosa de
Oliveira e Costa e presidida atualmente pela Sra. Gabriella Yara
Soares de Araújo.

ATO SOLIDÁRIO PELA PAZ

Pe. Domingos de Lemos

Em meio aos acontecimentos de violência que ocorreram na
Cidade de São Paulo na segunda semana do mês de maio, provocando momentos de insegurança, angústia e indignação, a Comunidade do Colégio Santo Agostinho de São Paulo realizou um
momento de reflexão e oração diante do símbolo da Paz.
Reafirmamos assim o nosso compromisso em promover
ações sem violência, desenvolvendo sentimentos e atitudes de
tolerância e respeito na família, escola, sociedade, enfim, em todos os ambientes onde vivemos e convivemos.
A seriedade demonstrada por todos os presentes nesta solenidade indicam a possibilidade de esperança que podemos ter
na construção de um mundo mais justo e a certeza da importância da nossa missão de educadores para a promoção da Paz.
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Sra. Constância Tolosa

No dia 22 de maio, a Paróquia Santo Agostinho - São Paulo e
as Senhoras das Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia
celebraram a tradicional Festa de Santa Rita com Procissão pela
Praça Santo Agostinho e Missa Solene presidida pelo Pároco Pe.
Pablo Tejedor e concelebrada pelos padres Rafael e Pelayo.

COMUNIDADE
JESUS RESSUSCITADO

COMUNIDADE DE CURITIBA
PARÓQUIA N. SRA. DA CABEÇA

PARÓQUIA JESUS RESSUSCITADO
ECOS DA COMUNIDADE

NOTÍCIAS DE CURITIBA

TRÍDUO À SANTÍSSIMA EUCARISTIA
Na sexta feira, dia 19 de maio, nossa Comunidade, a exemplo de outras em todo o Brasil, terminou o Tríduo à Santíssima
Eucaristia, nos unindo ao Congresso Eucarístico Nacional. Foi
uma hora de devoção a Nosso Senhor acompanhado com cantos próprios da devoção ao Santissimo Sacramento.

No dia 13 de maio, o Pe. Rafael e a Equipe de Pastoral
Vocacional organizaram uma Vigília Vocacional com o tema:
“Maria, Mãe do Sim”. Participaram os jovens do 2o ano da Crisma e seus catequistas e também os quatro grupos de jovens
da Paróquia. O encontro foi participativo e cheio de emoções
para os 115 jovens presentes, onde cada um deles viveu e meditou em seu coração a vocação de Maria.

FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA
Foi com muito fervor e alegria que a Comunidade Jesus Ressuscitado celebrou no dia 22 de maio a Festa de Santa Rita
de Cássia. Os cantos do Coral Santa Rita alegraram o evento
em que se procedeu à tradicional Bênção das Rosas e também
a acolhida na nossa Comunidade das novas Oficinas de Santa
Rita que, agora, fazem parte da atividade social em favor dos
mais necessitados, especialmente das mães carentes. Neste
dia se anunciou em nossa Comunidade a próxima Beatificação
em São Paulo, do Pe. Mariano, que foi recebida com muita
alegria por parte dos fiéis. Será o segundo religioso beatificado
no Brasil e o primeiro beatificado na cidade de São Paulo.

No dia 22 de maio, Festa de Santa Rita, os Padres Pedro
Miguel, Jesus e Rafael, os seminaristas, junto com um grupo de
devotos da Santa, da Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, estiveram em peregrinação ao Santuário Santa Rita, que está sob a
responsabilidade dos Padres Dehonianos. A missa e a novena
foram presididas pelo Pároco Padre Pedro, e concelebrada pelos Padres Jesus e Rafael, e pelo Pe. Isidro, um espanhol de
Sória, da Congregação dos Dehonianos. Apesar da chuva e do
frio, houve grande comparecimento de pessoas.

COMUNIDADE
BOM CONSELHO
RESIDÊNCIA N. S. BOM CONSELHO
ACERVO ARTÍSTICO E CULTURAL DO
PE. MARIANO DE LA MATA APARÍCIO
O livro que narra a vida do Pe. Mariano
se chama: “Pe. Mariano de la Mata,
Mensageiro do Amor”. O amor e a
bondade do nosso beato também
estão representados em diversos
quadros, em pôsteres e santinhos.
Estão sendo esculpidos em
pequenas imagens, os aspectos mais
característicos de sua vida, que se
podem resumir nestas palavras: “O Santo
da Inclusão Social”, ou seja, o defensor
dos excluídos, dos marginalizados, dos
doentes, das crianças e dos pobres.
Em breve poderemos admirar uma imagem sobre “O Pe. Mariano
e a Ecologia”, verdadeira paixão dele. Alguns quadros pintados
podem ser contemplados no site do vicariato. Como “peças de
museu” podemos apreciar as maravilhosas coleções de selos e
de moedas, que com tanto carinho colecionava o Pe. Mariano.
Como um verdadeiro tesouro se guardam o roquete, a túnica,
o cálice que ele usava na cerimônias litúrgicas, seu hábito e
correia. Também é possível ver os livros de atas das Oficinas de
Caridade de Santa Rita de Cássia, que recolhem as orientações
do Pe. Mariano de la Mata pelo período de 31 anos. Igualmente
se guardam os livros referentes à Vice-província dos Agostinianos
no Brasil, da qual ele foi Superior Vice-provincial.

Santuário Santa Rita de Cássia - Curitiba

Devotos de Santa Rita da Paróquia N. Sra. da Cabeça

A Reunião dos Párocos e Vigários Paroquiais de nosso
Vicariato em 29 e 30 de maio, foi transferida de Rio Preto para
São Paulo, para a Paróquia Jesus Ressuscitado - Sapopemba.
O Pe. Madrigal está em tratamento. Deixamos aqui nosso conforto e orações. Os temas tratados foram: “Novos Movimentos
Eclesiais e Novas Comunidades” e “Preparação para o Matrimônio e Acompanhamento à Vida Familiar”. Agradecemos a
hospitalidade dos Padres Jaime, Felix e Patxi.
3

AGENDA DO VICARIATO

COMUNIDADE RIO PRETO
COLÉGIO AGOSTINIANO SÃO JOSÉ

14 de Junho
Celebração do 80o Aniversário da Associação e Oficinas Santa Rita de Cássia
13 horas - Círculo Militar de São Paulo

16 - 22 de Julho
Encontro OALA de Formação Inicial
Cochabamba - Bolívia

18 de Julho:
Encontro de Párocos da UNIÃO
9 às 17 horas - Teologado Sto. Agostinho
São Paulo - SP

11 - 13 Agosto:
Encontro de Formandos - OSA
Recanto Tagaste - São Paulo

19 de Agosto:
Ordenação Sacerdotal de Frei
Salvador Aparecido dos Santos - 16 horas
Paróquia Jesus Ressuscitado - S. Paulo

20 de Agosto:
Profissão Solene de Frei
Caio Márcio Moraes - 10 horas
Paróquia Jesus Ressuscitado - S. Paulo

22 de Agosto:
Conselho do Vicariato - 9 horas
Residência Bom Conselho - São Paulo

CARTÃO MAGNÉTICO PARA MELHORAR A ALIMENTAÇÃO
“Mudam os tempos e mudam os
costumes” diz um velho provérbio. Sim,
todos sabemos que a vida humana é
uma permanente mudança. Mudaram
nossos estilos de vida, hábitos familiares e rotinas, mudaram os alimentos
que ingerimos e as formas de nos alimentarmos.
Reconhecendo estas mudanças e
a necessidade de respostas de acordo
com atuais conceitos de nutrição, o Colégio São José iniciou um trabalho de
discussão sobre hábitos alimentares
na infância e na adolescência a partir das informações fornecidas por uma pesquisa
realizada em 2005.
Com a participação da nutricionista Flávia Iacovone, da lanchonete do colégio e
da empresa LancheCard de São Paulo, introduzimos em 2006 o uso de um cartão
magnético na cantina que, além de facilitar o dia-a-dia na hora do lanche, ele possibilita a integração de informações de consumo alimentar, permitindo aos pais acompanhar e orientar seus filhos.
O cartão é de múltiplo uso, serve para comprar na cantina mediante cadastramento
prévio através do site da Lanchecard (www.lanchecard.com.br), sendo opcional a
adesão; Identidade Estudantil; Carteira Estudantil, podendo obter descontos em ingressos de estabelecimentos de diversão, esportivos etc. (consta no verso a legislação que dá estes direitos) e retirar livros na biblioteca do Colégio.

22 - 24 de Agosto:
VI Ciclo de Conferências Agostinianas
CEA - Resid. Bom Conselho - São Paulo

28 de Agosto:
Solenidade de Santo Agostinho
Celebração do LXXV Aniversário do
Colégio Santo Agostinho - São Paulo
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANIVERSARIANTES
DO VICARIATO
JUNHO:
! 29 – Pedro Moisés de Carvalho
JULHO:
! 23 – Caio Márcio Moraes
! 31 – Gaspar Blanco Ramos
AGOSTO:
! 31 – José Luis Arias Álvarez
SETEMBRO:
! 14 – Robert Prevost
! 17 – Agustín Alcalde de Arriba
! 21 – Pelayo Moreno Palacios
PARABÉNS PARA TODOS!!!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Boletim Caminhada
Vicariato do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil
Rua Dona Brígida, 671 - Vila Mariana
CEP: 04111-081 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5572.0782 – Website: www.osa.org.br

MESA REDONDA SOBRE A INCLUSÃO
O que é Incluir para a Igreja, para a Educação e para o Direito?
A Campanha da Fraternidade 2006 trouxe ao centro de nossa atenção as pessoas com deficiência, apostando numa educação para todos.
A deficiência e a inclusão também têm sido foco de atenção para o mundo da
educação nos últimos anos. Neste sentido uma pergunta se torna inevitável: quem
cabe nesse “todos”? Quem cabe no nosso “todos”? Quem cabe no nosso conceito de
“ser humano”, de pessoa? Como nossa sociedade se organiza em torno do semelhante, do idêntico e do diferente? Quem cabe no “todos” de nossa cidade, quem cabe
no “todos” de nossa escola?
Com a realização da Mesa Redonda sobre inclusão, o Colégio São José pretendeu discutir este assunto sem a pretensão de
chegar a conclusões e pontos finais, mas abrir
um espaço de reflexão e conscientização do ponto de vista da Lei, da Igreja e da Educação...
CONVIDADOS: Dr. Eleovan César Lima
Mascarenhas - Procurador da República – Ministério Público Federal, Pe. Geomar Alves dos
Santos - Profo de Bioética e Pároco da Paróquia
Menino Jesus de Praga, Maria Cecília Bérgamo
Braga - Ciça - Psicopedagoga.

3a FEIRA DE LIVROS – Lema: “Conhecimento em Prosa e Verso”
O Colégio São José reafirma com este evento,
realizado nos dias 10 e 11 de maio, no pátio do
colégio, seu comprometimento com a comunidade
interna e externa, para desenvolver o conhecimento
e incentivar a leitura.
Fazemos parte de um país de leitores em
construção e, desta forma, cabe a todos o papel
de disseminadores desse “mundo” tão especial
que é o livro, considerado por muitos um companheiro inseparável.

