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Compromisso com
a Fé e o Evangelho

Primeiro Encontro de Postulação
Autores das Causas dos Santos do Brasil

Pe. Anderson

Dom Diamantino e Izilda

Angelina e José Adilson

Dr. Paolo, Irmã Clauddine e Fiquinho

A comissão organizadora constituida por Dr. Ronaldo
Frigini e Dra. Ana Lucia F. Frigini reuniram no Centro de
Espiritualidade Flos Carmeli em Mairiporã, estado de São
Paulo, o 1º Encontro de Postulação autores das Causas dos
Santos do Brasil, sob a responsabilidade do Dr. Paolo
Vilotta, postulador para as Causas dos Santos.
O evento reuniu todos os responsáveis pelos processos de
beatificação em andamento, no período de 23 a 25 de Fevereiro.
A abertura do Encontro foi feita pelo Frei Paulo Lombardo, seguida
da palestra do Dom Diamantino Prata de Carvalho, Bispo de
Campanha – Minas Gerais com o tema: “ A Santidade”.
Os representantes dos candidatos a Santo de todo país
decorreram sobre assuntos pertinentes a cada um, informando
a todos os presentes as fases dos respectivos processos. O
servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima foi representado

CAMINHO DA FÉ
A maior trilha de Peregrinação do
Brasil - 19 cidades
425 Km - Tambaú/ Aparecida
Peregrinos Fevereiro -17
Peregrinos Março - 23
TOTAL GERAL - 4945

pelo vice-postulador da Causa de Beatificação Pe. Anderson
Godoi de Oliveira, Reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida.
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti, responsável
pela parte financeira do processo, foi representada pelo
seu Presidente José Adilson Pieruzzi, Angelina Romana
Biasoli Pieruzzi (Zeladora da Casa Museu), Izilda Maria
Henrique (relatos de graças) e Francisco Donizetti
Sartori (Colaborador).
O Postulador Dr. Paolo Vilotta respondeu a todas as
perguntas formuladas pelos participantes do evento, eliminando
assim as dúvidas dos processos em andamento. Sobre o
Processo de Beatificação do Pe., Donizetti, informou - nos que o
mesmo caminha no Vaticano, na Congregação das Causas dos
Santos, em sua fase romana, pedindo orações para colocar o
Servo de Deus nas “honras dos altares da Igreja Católica”.

Secretaria da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
Rua Dr. Alfredo Guedes, 281 - Sala 4
Tambaú/SP - CEP:13710-000 Tel. 19 9193-6339
Site - www.padredonizetti.com.br
E-Mail - contato@padredonizetti.com.br
Anuidade: R$ 35,00 (Trinta e cinco reais)
Banco do Brasil- 001 Agência 6584-6 - C.Corrente0.512-6

Boletim Informativo - ANO XII - Nº 116 - ABRIL 2012 - Associação de Fiéis do Pe. Donizetti - Pág. 02

Revista Informativa
Após trabalhos concluídos, o Frei Paolo Lombardo
solicitou aos presentes, que elaborassem um veículo
de informações sobre os temas mencionados. Assim

foi decidido que será editada uma revista informativa sobre este
evento e os futuros. A comissão a ser criada, será responsável pelo
planejamento e a elaboração das biografias dos candidatos a santo.

Causa de Beatificação
Processos em andamento administrados pelo
postulador Dr. Paolo Vilotta, apresentados no encontro
no centro de Espiritualidade Flos Cameli:
Beata Dulce dos Pobres, Beata Albertina
Berkenbrock, Beata Rita Amada de Jesus,
Venerável Madre Maria Teodora Voiron, Padre
Francisco de Paula Victor, Nhá Chica, Padre

Graças Alcançadas
J.R.B.S., Mauá-SP, estava desempregado e com
problema em um dos ouvidos, esteve em Tambaú e
quando chegou perto do Santuário Nossa Senhora
Aparecida perto do chafariz, pegou um pouco de água, de
uma daquelas jarras e colocou no ouvido e pediu três
vezes ao Pe. Donizetti que intercedesse por ele, foi curado,
fez os exames necessários e graças ao Pe. Donizetti já
voltou a trabalhar.
O.P.R., Ribeirão Preto-SP, teve começo de trombose
na perna esquerda, pediu para o Pe. Donizetti que a
curasse e foi atendida.
R.C.L.E. de Mococa-SP quando tinha um ano e meio,
caiu e teve traumatismo craniano, entrou em coma ficou
vários dias internada, sua babá pediu a intercessão do
Pe. Donizetti, ajudasse que ela se recuperasse. Aos
poucos ela foi saindo do coma e ficou totalmente curada
sem nenhuma seqüela.
Ocorreu um incêndio no Rancho do Sr. M.F. no Rio
Pardo, em 1998, tudo foi destruído móveis canoa e tudo o
que havia dentro do Rancho. Mas somente uma foto de
papel que ficava na parede na altura de 60 cm mais ou
menos, ficou intacta, era uma foto com a imagem do
Pe. Donizetti.
A.G.C. de Monte Alto —SP , em 2008 , tinha uma ferida
na perna esquerda conseqüência de diabetes . Foi em
vários médicos especialistas e os médicos tratavam,
mas a ferida aumentava e a perna estava muito inchada.
Fez o pedido ao Pe. Donizetti e a ferida começou a
melhorar e em um mês começou a melhorar e depois
ficou cicatrizada. Atribuiu a graças ao Pe. Donizetti.
Colaboração Zeladoras da Casa do Pe. Donizetti

Donizetti Tavares de Lima, Nelsinho (Nelson Santana), Frans
de Castro Holzwarth,, Irmã Benigna Vietima de Jesus, Madre
Tereza Margarida – Nossa Mãe, Padre Aloisio Sebastião Boeing,
scj. Monsenhor José Antonio de Couto, Pe. Albino Alves da
Cunha e Silva, Zélia Amália, Jerônimo de Bulhões, Guido
Senáffer, Odete Vidal de Oliveira – Odetinha, Padre Lorenzo e
Irmão Roberto Giovani – css.

Arquidiocese de Manaus
cria Nossa Senhora Indigena
A Arquidiocese de Manaus
apresentou aos fiéis uma
imagem de Nossa Senhora e o
menino Jesus com traços
indígena.
Chamada
de
Nossa
Senhora da Amazônia, a
imagem foi criada para retratar
a santa com “Características da
cultura da Região Amazônica.
Na
imagem,
Nossa
Senhora e Jesus tem cabelos
e olhos pretos e pele parda. O
manto dele está preso ao corpo
dela, da mesma forma que as
índias carregam seus filhos.
Segundo o padre Reneu
Stefanello, será construída a
sua estátua no Santuário que
está sendo erguido em Manaus.

Nhá Chica a
primeira
Santa Brasileira
A Igreja pode reconhecer, numa
mulher do povo, a primeira Santa
Brasileira: Francisca de Paula Jesus.
O Postulador Dr. Paolo Vilotta
informou que a próxima a se tornar
Beata será a venerável Nhá Chica,
pelo reconhecimento da vida de
Santidade de uma mulher leiga,
humilde, filha e neta de escravos, que
levou uma vida monástica na
pequena Baependi/MG, do século XIX.
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