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Compromisso com
a Fé e o Evangelho

Associação
de Fiéis do

Pe. Donizetti

Utilidade Pública Municipal Lei 1.556 de 06/03/98
Tambaú - OUTUBRO2012

CAMINHO DA FÉ
A maior trilha de Peregrinação do

Brasil - 19 cidades
425 Km - Tambaú/ Aparecida

Peregrinos Agosto - 45
Peregrinos Setembro - 74

TOTAL GERAL - 5117

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
Sicoob Credicoonai  - C. Corrente 18781-0

Secretaria da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti

Tambaú sedia a 2ª Jornada Diocesana
 da Juventude

A cidade de Tambaú sediou no último dia 19 de agosto a
segunda edição da jornada diocesana da juventude que reuniu
cerca de dois mil jovens provenientes das paróquias que
compõem juntas a diocese de São João da Boa Vista.

Nosso Bispo Diocesano escolheu Tambaú para sediar o
evento por ser conhecida em todo território nacional e até
mesmo no cenário internacional como a “Cidade da Fé”, por
causa do Servo de Deus Padre Donizetti Tavares de Lima,
sacerdote diocesano que viveu entre os anos de 1882 a 1961
e que se encontra em Processo de Beatificação em sua fase
romana na Congregação para as Causas dos Santos.

Além disso, Tambaú possui uma cultura católica
fortemente enraizada, recebendo milhares de fiéis peregrinos
de todas as localidades que para cá se aportam para conhecer
o Santuário Nossa Senhora Aparecida, a casa museu que
abriga os pertences do sacerdote e outros pontos turísticos
relacionados com a fé, todos locais de peregrinação
diariamente visitados.

Na oportunidade, os organizadores apresentaram aos
jovens a figura do Pe. Donizetti como modelo de vocação e
santidade, expondo aos participantes os seus feitos e virtudes
com o intuito de manter sempre mais viva na memória dos
jovens a história do vigário que tornou Tambaú conhecida como
a “Cidade da Fé”.

Os jovens chegaram a partir das 8h e foram recepcionados
no Salão Paroquial “Monsenhor Renato Artamendi” onde
aconteceram apresentações teatrais, musicais e
testemunhos, às 11h00 visitaram a Igreja Matriz Santo Antônio
e saíram em procissão pelas ruas de nossa cidade levando o
ícone de Nossa Senhora e a cruz diocesana da juventude
que encontra-se exposta para visitação pública no Santuário
Nossa Senhora Aparecida.

Foi um momento maravilhoso, nossas ruas ficaram
tomadas pela alegria contagiante e pelo dinamismo próprio
dos jovens que, por si só, fizeram acontecer a jornada diocesana
da juventude, um evento que ficará eternizado na memória
daqueles que puderam acompanhar tamanha demonstração
de fé a Cristo e sua esposa a Santa Igreja Católica.

Após o almoço, os jovens se dirigiram rumo ao Santuário
Diocesano dedicado a Nossa Senhora Aparecida para
participar da Santa Missa presidida por nosso pastor Dom
David Dias Pimentel e concelebrada por inúmeros sacerdotes,
congregando em torno do altar todos os carismas juvenis

 presentes em nossa realidade diocesana.
Terminada a celebração da missa, aconteceu na

explanada do Santuário um grandioso show com a “Banda
Arkanjos” coroando de êxito um dia inteiro dedicado à
evangelização da juventude.

De fato a Igreja é viva e jovem! Agora a juventude que se
reuniu na “cidade da fé”, se prepara para encontrar-se com o
Papa Bento XVI na “cidade maravilhosa” para participar da
Jornada Mundial da Juventude em julho do ano que vem!

Esperamos ansiosos e com grande expectativa a presença
de nosso supremo pastor que vem para confirmar aos jovens na
doutrina católica e preparar-nos para a grande missão de evangelizar
os jovens e as jovens, que andam por este mundo errantes.

Leonardo Teixeira Spiga Real
Coordenador Diocesano do Ministério Jovem da RCC

Diocese de São João da Boa Vista
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Servo de Deus Irmão Roberto Giovanni
Roberto Giovanni nasceu em Rio Claro, em 16 de março de 1903. Teve uma

infância totalmente nornal.
Com 21 anos, entrou para a Congregação dos Estigmatinos, em Rio Claro.

Sempre foi aluno exemplar, um confrade amigo.
Tornou-se um humilde religioso, porque ele  se achava indigno de consa-

grar o pão e o  vinho. Em 1938, foi transferido para a cidade de  Casa Branca,
permanecendo por quase 60 anos, nessa comunidade.

Em Casa Branca, foi orientador dos  seminaristas, responsável pelos
catequistas,  coroinhas, cruzadinhos e marianos. Propagador da revista “Ecos
Estigmatinos”, realizou a cobrança do mesmo, e divulgou sempre a devoção a
Nossa Senhora do Desterro.

Após receber o título de cidadão casa-branquense, e já com seus noventa
anos, foi viver seus ultimos dia de vida, na cidade de Campinas. Quando de
seu falecimento, em 11 de janeiro de 1994, seu corpo, a pedido dos  casa-
branquenses, foi sepultado, ao lado do altar-mor do Santuário de Nossa Se-
nhora  do Desterro, em Casa Branca.

Em 16 de Março de 2010, foi iniciado o  processo do beatificação, tornan-
do-se assim: Servo de Deus Roberto Giovanni.

Agora, no dia 02 de Outubro de 2012, foi encerrado o processo diocesano
de  beatificação, sendo o mesmo processo transferido para Roma na Consa-
gração das causas dos Santos.

Vida Singular
Eis aqui um homem que nasceu numa obscura aldeia,

filho de uma simples camponesa.
Cresceu em outra humilde aldeia;
Trabalhou como um modesto carpinteiro até os 30 anos

de idade.
Foi somente durante os três anos seguintes que pregou

sua mensagem.
Nunca escreveu um livro.
Nunca exerceu qualquer cargo.
Nunca teve um lar.
Nunca constituiu família .
Nunca freqüentou uma universidade.
Nunca a planta de seus pés pisaram uma grande cidade.
Nunca se distanciou mais de 300 kms do povo onde

nasceu.
Nunca fez alguma coisa que pudesse aparentar grandeza.
Suas credenciais eram a sua própria personalidade.
Nada teve em comum com este mundo, exceto o simples

poder da sua singular humanidade.
Quando se fez conhecer, o ímpeto da opinião popular se

voltou contra ele.
Seus amigos o negaram e abandonaram.
Um deles o traiu e o vendeu a seus inimigos.
Foi condenado mediante a farsa de um juízo simulado.
Foi cravado em uma cruz entre dois ladrões.
Enquanto morria, seus executores tiravam sorte sobre a

única propriedade que tinha na terra - sua túnica.
Ao morrer foi enterrado em uma tumba emprestada pôr

piedade de um amigo.
VINTE LONGOS SÉCULOS SÃO PASSADOS E HOJE, ELE

É A PERSONALIDADE CENTRAL DA RAÇA HUMANA E LÍDER
DA CIVILIZAÇÃO MODERNA.

Todos os exércitos deste mundo, todas as frotas que já
se construíram, todos os parlamentos que já se reuniram,
assim como todos os reis que já reinaram, postos todos
juntos, não influíram tão poderosamente na vida da
humanidade como o fez esta vida singular - JESUS CRISTO

Divulgada a data da
Beatificação de

Nhá Chica

A cerimônia de Beatificação de Francisca de Paula de
Jesus Nhá Chica será no dia 11 de maio de 2013 em
Baependi. A comunicação foi feita pelo Bispo da Diocese
da Campanha Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho.

O dia escolhido, segundo o Bispo, está em acordo com
o Postulador da Causa Dr. Paollo Villota e com o Prefeito
da Congregação da Causa do Santos na Santa Sé Cardeal
Ângelo Amato.


