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Compromisso com
a Fé e o Evangelho

A Realizaç ão de um sonho
Logo após a beatificação de Madre Paulina, estivemos em
Nova Trento (SC) para nos inteirarmos do seu processo de
beatificação que foi acompanhado pela equipe da Irmã Célia
Cadorin. Na ocasião, fomos recebidos pelos integrantes da
administração do Santuário, em particular pela Irmã Isolete, que
nos relatou em detalhes todos os passos do processo. Em
seguida discursamos parte da biografia do Pe. Donizetti,
relatamos a existência de seu processo de beatificação
arquivado na Diocese e finalmente solicitamos que agendasse
com a Irmã Célia uma reunião com a Associação de Fiéis do Pe.
Donizetti. No entanto este propósito não foi possível, porque
Irmã Isolete nos informara que Irmã Celia se encontrava em
Roma, mas se dispunha a enviar-lhe um e-mail informando
nossa intenção.
Nossa visita a Nova Trento mostrou-nos que estávamos no
carninho certo e aspergiu muitas luzes no nosso trabalho, pois
de Roma logo chegou um e-mail de Irmã Célia à Associação de
Fiéis do Pe. Donizetti:
“Respondendo ao e-mail da Associação de Fiéis do Pe.
Donizetti, que deseja um encontro para tratar do Processo de
Beatificação do Pe. Donizetti, que o Sr. Bispo, como os senhores
afirmam, quer retomar. Parabéns a Dom Davi Dias Pimentel por
esta iniciativa, pois uma beatiflcação é um tempo de grande
evangelização para a igreja.
Parabéns também à Associação de Fiéis do Pe. Donizetti.
Prezados senhores, no momento estou em Roma com a
causa de canonização de Frei Galvão e, por isso , é muito difícil
marcar um encontro para ver os trabalhos para o Processo de
Beatificação do Pe. Donizetti. Caso eu tenha que ir ao Brasil
(São Paulo), poderia avisar aos senhores para agendarmos um
possível encontro.
Seria bom se me dissessem o que já foi feito até agora, pois
com isso poderia prever os passos a dar.
Aguardo resposta e peço a Nossa Senhora que nos ajude
nesse trabalho para glória de Deus e o bem dos fiéis de Tambaú
e de toda a igreja.
Com o pedido de oração”.
Irmã Célia B.Cadorin
Fortalecida pelas palavras de Irmã Célia, a Associação de
Fiéis conseguiu agendar um encontro com Dom Davi na Diocese
de São João da Boa Vista. Foi o primeiro encontro de outros que
viriam para fortalecer o desejo da reabertura do processo. Um
grupo, sob a tutela do postulador, foi nomeado pelo Sr. Bispo
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para dar andamento ao processo de beatificação. E, visitando
Tambaú, para uma celebração no Santuário Nossa Senhora
Aparecida, solicitou a presença dos membros da Associação
ao seu lado, divulgando aos presentes a reabertura do processo
de beatificação do Pe. Donizetti, conferindo a ela (Associação) a
responsabilidade pelo custo financeiro.
E assim que são as coisas. Sem luta, sem esforço nada se
consegue. Coragem, dedicação, trabalho e sobretudo fé — são
os degraus onde os pés se apóiam para a conquista de um
objetivo. Hoje, as portas da Associação, com sede na Rua Alfredo
Guedes, estão abertas todas as manhãs para os associados,
admiradores e devotos do Pe. Donizetti que são gentilmente
recebidos pela funcionária Natália.
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti caminha a passos
rápidos rumo à modernidade, aparelhando seu setor
administrativo com os mais avançados recursos de informática,
a fim de melhor atender aos anseios e necessidades de seus
colaboradores, pois elevar o nome e a imagem do saudoso
sacerdote sempre foi o objetivo primordial da Associação.
E continuaremos trabalhando com afinco e entusiasmo
para que não falte apoio financeiro ao processo de beatificação.
Afinal, abraçar a causa do padre, que viveu a pobreza e fez
da dedicação aos irmãos e ao amor incondicional a Nossa
Senhora sua única riqueza – é o maior carinho e razão de ser da
Associação de Fiéis do Pe. Donizetti.
José Adilson Pieruzzi - Presidente
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A Sant a m ais brasileira
Cem mil pessoas visitaram a Basílica de Aparecida, para
celebrar a festa da Padroeira do Brasil. Foram produzidas 400
mil hóstias para atender a demanda da novena, que se estendeu
de 3 a 12 de outubro.
Os números são grandiosos, mas mesmo entre os
devotos não há consenso sobre uma velha questão que diz
respeito à identidade da santa e, por que não, à maneira
ambíqua como o brasileiro encara a questão racial: afinal,
ela é branca ou negra?
Originalmente, parece não haver dúvidas. Trata-se de uma
estátua de terracota que, ao tomar contato com o lodo do rio onde
foi encontrada e com o lume das velas dos altares, escureceu.
A história data de 1717. quando três pescadores lançam suas
redes no rio Parnaíba do Sul, interior de São Paulo. Depois de
horas sem nada pescar, eles colhem separadamente a cabeça e
o corpo de uma estátua de Imaculada Conceição, mãe de Jesus.
A partir de então, os peixes apareceram em abundância. Este
é o seu primeiro milagre. O povo lhe deu o nome de Aparecida
para indicar as circunstâncias misteriosas de seu achado.
O arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom
Raymundo Damasceno, diz:
“Ela parece negra, mas não é. Esta é uma leitura
missionária que encontrou na cor escura uma maneira de se
solidarizar com o povo escravo. É uma leitura válida, mas não
tem fundamento”.
E acrescenta: “Nossa Senhora Aparecida é um fator de
integração racial, reunindo devotos de todas as cores e
condições sociais”.
A IMAGEM
-Moldada com argila da região de Santana da Parnaíba ,
mede 36 cm e pesa cerca de 4 quilos. Foi esculpida em meados
do século 17 pelo monge beneditino Frei Agostinho de Jesus
-Acredita-se que era policromada, mas perdeu sua cor pelo
contato com o lodo do rio e por ter ficado exposta ao lume de velas

Edital
O Presidente da Associação de Fiéis do Padre Donizetti, com sede
nesta cidade de Tambaú, SP. , baseado no art. 17 do Estatuto, convoca
todos os associados da entidade, em dia com suas obrigações sociais,
até 48 horas antes, para eleição geral de renovação e posse da diretoria,
conselhos fiscal e consultivo.
A eleição será realizada no dia 06 de Dezembro de 2011, quartafeira, na sede da Associação de Fiéis do Padre Donizetti, nesta cidade,
sendo a primeira convocação às 20 horas, com ¼ dos associados
inscritos e quites com suas obrigações sociais ou em segunda
convocação, às 20 horas e 30 minutos, com qualquer número, superior
a seis associados habilitados.
O encerramento da votação dar -se -a, às 21 horas e trinta minutos.
Conforme dispõe o artigo 21, o registro dos candidatos será
efetuado contendo chapas completas em carta protocolada, em três
vias, na Secretaria da Associação de Fiéis do Padre Donizetti, até 48
horas antes da data de realização das eleições, requerido pelo candidato
que encabeça a respectiva chapa.
Após apuração dos votos, os eleitos serão empossados
imediatamente nos seus respectivos cargos.
Tambaú, 01 de Novembro de 2011.
José Adilson Pieruzzi - Presidente

-Caracterizam seu estilo: forma sorridente dos lábios, flores nos
cabelos, broche de três pérolas na testa e porte empinado para trás.
OS MILAGRES
-Duas velas que iluminavam uma imagem da Santa se
apagaram e se acenderam sem que ninguém as tocasse, em
uma noite na década de 1730. Esse é o primeiro milagre
atribuído a santa
-Por volta de 1850, ao passar por uma igreja com a imagem
de Nossa Senhora, um escravo preso a correntes pediu
permissão para rezar. Durante as orações, as correntes se
soltaram sozinhas.

Beatificação do Servo de Deus Pe.
Donizetti - Dois anos no Vaticano.
No dia 14 de Setembro de 2011, o processo de Beatificação
do Pe. Donizetti Tavares de Lima completou dois anos que foi
aberto em Roma.
Em 29 de Outubro do ano passado Tambaú recebeu da
Congregação das Causas dos Santos o Decreto de Validade
de toda a documentação.
Na Congregação, o Pe. Simon, que é Beneditino Espanhol,
trabalha no processo analisando toda documentação para que
possa ser dado o “Positivo”.
Com o reconhecimento das virtudes heróicas Pe. Donizetti
se tornará venerável.
A Igreja necessita de um milagre comprovado por parte
médica e teológica.
O Pe. Donizetti possui um grande acervo de relatos de
graças alcançadas atribuidas a ele e quanto mais registros e
comprovações, acreditamos que mais perto do altar ele fica.
Que nossa mãe Maria, sob o título de Nossa Senhora
Aparecida, que junto a Deus, interceda para o bom andamento do
Processo e culmine com a elevação do Servo de Deus Pe. Donizetti
Tavares de Lima aos altares das Igrejas do mundo todo.
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