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Compromisso com
a Fé e o Evangelho

Semana Padre Donizetti

Neste ano a Semana Padre Donizetti lembrou, com muita
fé e participação expressiva dos devotos, os 51 anos da morte
do Servo de Deus.
Tambaú no dia 16 de Junho vive um momento especial. Todo
tempo e espaço tornam-se pequenos para comemorar a ida ao
céu do seu maior pastor – o homem que sempre se preocupou
em orientar suas ovelhas na construção do edifício de suas vidas.
Logo cedo, feriado municipal, a tradicional alvorada de fogos
despertava a cidade convidando todos para permanecerem
irmanados em oração a fim de festejar Pe. Donizetti.
O servo de Deus fechou os olhos para a eternidade às 11h
e 15min., horário em que Monsenhor Orlando presidiu a solene
celebração que fora organizada pelas Zeladoras da Casa
Museu. Co-celebraram o vice-postulador e Reitor do Santuário
Pe. Anderson Godoy e os padres Beto, Dante e Maurício.
Além de tambauenses e romeiros, encontravam-se
presentes S. Exa Antônio Agassi, prefeito municipal, a viceprefeita Maria Aparecida Morandim, representantes do
Legislativo, membros da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
e Zeladoras da Casa Museu.
Pe. Donizetti, sempre avesso às honras, passou grande
parte de sua vida sacerdotal longe dos holofotes. A solidão a
que se impunha, às vezes era um encontro consigo mesmo,
caminho para o encontro com o outro, com sua mãe a
Senhora Aparecida e com Deus. Mas a providência divina traçara

CAMINHO DA FÉ
A maior trilha de Peregrinação do
Brasil - 19 cidades
425 Km - Tambaú/ Aparecida
Peregrinos Maio - 21
Peregrinos Junho - 32
TOTAL GERAL - 4998

para este “humilde pároco de aldeia” outros rumos. Não as veredas
sombrias e estreitas. Deus resevara-lhe os caminhos que o
conduziriam à fama de santidade não só no Brasil, mas também
em outras partes do mundo. Hoje só nesta Terra de Santa Cruz
há mais de dois milhões de pessoas que têm o nome de Donizetti.
Para tantos Donizetti, o Santuário Nossa Senhora
Aparecida,, com o apoio da Associação de Fiéis do Padre
Donizetti, preparou a celebração das 19h voltada a todos os
Donizetti. De Tambaú mais de 250 pessoas que levam o seu
nome receberam ao final da celebração uma bênção especial
e foram agraciadas com medalhas do saudoso Padre
oferecidas e distribuídas pelos integrantes da Associação
de fiéis Pe. Donizetti.
Para arrematar tão gloriosa data, a apresentação pública
da Orquestra Padre Donizetti no coreto da praça que leva o
seu nome. Foi um espetáculo bonito, emocionante e com a
batuta espiritual do Padre Donizetti.
Nosso vigário, profundo conhecedor da arte musical, além
de incentivar os músicos de nossa cidade, preparava pessoas
com vocação para fazerem parte de sua banda.
Parabéns aos participantes da Orquestra pela brilhante
apresentação que homenageou com todos os tons seu patrono.
Ao fim da noite, um show pirotécnico deixou a pequena
Tambaú mais bonita e receptiva e os fogos que espocavam
no céu ecoavam a fé de nossa gente ao Padre Donizetti.
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36ª Marcha da Fé

Dando continuidade às comemorações da “Semana Pe.
Donizetti”, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, no domingo
17 de junho, abriu suas portas, a partir das 4h, para receber
os devotos que participaram das celebrações que
aconteceram em cinco horários: 4,5,6,10 e 12 horas. Ao
término de cada celebração, os fiéis passavam ao lado da
tumba onde estão os restos mortais do Santo Padre.
Momento de fé e devoção.
De acordo com os responsáveis pela organização, mais
de 30.000 pessoas participaram da 36ª Marcha da fé,
comemorando os 51 anos da morte do Servo de Deus.
Bem do estilo festivo do Padre Donizetti, a Marcha,
saindo da Esplanada do Santuário, cortou ruas de nossa
Tambaú, puxada pela banda de música, seguida de dois
carros ricamente ornamentados com flores naturais (um
trazia a imagem de N. Sra. Aparecida e o outro levava uma
estampa de Pe. Donizetti dando a bênção), muitos fiéis ,
religiosos, autoridades. E abrilhantada pela presença pastoral
do bispo diocesano de São João da boa Vista, Dom Davi
Dias Pimentel.
Momento importante de evangelização, com muitas
orações pelo processo de beatificação do Pe. Donizetti, com
inúmeros pedidos de graças ou de agradecimento pela
intercessão do Santo Padre junto a N. Sra. Aparecida, a
Marcha da Fé, iniciada às 8 horas, chega à esplanade da
Igreja São José por volta das 10 horas. Em seguida tem início
a celebração presidida por Dom Davi e com a participação
de milhares de devotos.
Como sempre acontece, ao final da santa missa, a benção
gravada do Pe. Donizetti.
Para homenagear a memória do saudoso Pe. Donizetti,
é necessário colocar em cena três acontecimentos: música,
fogos e acolhida da casa paroquial. E assim foi feito. A casa
paroquial, hoje museu que congrega o acervo do Pe. Donizetti,
permaneceu aberta, desde a madrugada, para acolher os

romeiros e tambauenses que ali adentram à procura de cura,
graças , bênção. Fogos, muitos fogos, desde a véspera da
marcha, para comemorar nossa alegria de acolher, um dia
distante, a pessoa de nosso querido vigário Pe. Donizetti.
Donizetti, que herdou de um músico seu nome, nasceu de
uma família que apreciava a música. Tanto assim que ainda
jovem tornou-se professor de música. E o amor à música
iria acompanhá-lo no exercício de seu sacerdócio, preparando
organistas para os ritos religiosos, compondo a banda que
abrilhantava as procissões e as festas da comunidade.
Neste ano, a comemoração dos 51 anos da morte do
nosso querido padre foi encerrada com chave de ouro:
apresentação da Orquestra Filarmônica Bachiana Sesi, sob
a regência do Maestro João Carlos Martins. Belíssimo e
inesquecível espetáculo.
Temos certeza de que a excelente música espalhada
pela suave brisa daquela linda manhã de céu muito azul,
como o manto da Nossa Senhora Aparecida, encontrou
eco nas harpas dos anjos lá no céu, onde certamente mora
o Santo Padre Donizetti.
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