
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti fecha a edição
deste ano de 2012 divulgando aos fiéis associados um
trabalho importante executado por um grupo de devotos
do querido Pe. Donizetti: as zeladoras da Casa Museu.

Transcrevemos a entrevista que a Associação fez com
as Zeladoras:

1- Qual é a função principal das Zeladoras da Casa
Museu do Padre Donizetti?

No primeiro momento a função principal das zeladoras é
zelar dos pertences do Padre Donizetti. Os cuidados e as
dificuldades que a Casa Museu experimenta são inerentes a
todo museu. O acervo precisa de controle constante devido à
ação do tempo e também de atualização dos seus pertences,
atendendo ao dinamismo das doações de objetos da época
do saudoso padre.

A roda de atividades das zeladoras foi se abrindo. E outras
tarefas foram somadas, como classificar relatos de graça e
pedidos, documentos de graça e cartas enviadas pelos
romeiros e devotos. E um trabalho de suma importância que
as zeladoras desenvolvem em prol da beatificação do Pe.
Donizetti é atender às solicitações da Irmã Célia Candorim,
coordenadora do Processo de Beatificação do Servo de Deus.

2- Como surgiu a Pastoral das Zeladoras da Casa
Museu Pe. Donizetti?

A experiência nos diz que todo o acervo que se quer
preservar, seja pelo valor cívico, seja pelos fatos históricos,
ou pela importância religiosa, deve ser guardado sob a égide
de um museu. E foi pensando assim que se abriu o caminho
para a criação do museu, o lugar onde os pertencentes do
Padre Donizetti seriam preservados, catalogados e,
sobretudo, protegidos de qualquer ação predadora.

Sob a coordenação do Padre André, a pastoral das
Zeladoras foi constituída em maio de 2004. Na ocasião muitas
pessoas foram convidadas.

3-Qual o critério para as pessoas participarem do
grupo da Zeladoras?

Uma pessoa para ser zeladora primeiramente tem que
passar pelo “vestibular” Padre Donizetti - ser devota do Servo
de Deus, rezando semanalmente pela Beatificação do padre
Donizetti, pelas pessoas que nos pedem oração e por todos
que diariamente visitam a casa.

Também deve ter todas as quartas-feiras disponíveis no
período das tarde para se dedicar à pastoral da Casa Museu.

Compromisso de participar das celebrações pela

 Beatificação do Padre Donizetti todo dia 16 do mês também
deve ser observado pelas zeladoras.

4-Qual é o numero de participantes?
Hoje somos quatorze.

5-Como vocês fazem para cobrir os custos de
manutenção do acervo?

O custeio das restaurações e aquisições de materiais de
expediente chegam através de colabores voluntários, da
Associação de Fieis do Padre Donizetti, da igreja e da equipe
de zeladoras.

6- Como foi o ano de 2012. Há algum evento ou
trabalho que marcaram este ano?

O trabalho na Casa Museu é constante, pois, à medida
que o acervo apresente danificação, o socorro é
acionado.Assim, no ano corrente foi iniciada a reforma do
telhado e também fiação elétrica. Em 2012 o reparo do armário
que abriga as vestes litúrgicas do Padre Donizetti foi um
trabalho significativo , pois o paramentos estavam já expostos
às traças.

A casa recebeu por doação neste ano novos instrumentos
musicais que pertenceram à banda Padre Donizetti. Foram
doadores a família Geraldo Morandin e Antonio Carlos Arrighi.

A Casa adquiriu duas caixas de vidro destinadas ao arquivo
de graças e pedidos, fotos e objetos depositados pelos
romeiros. Também foi obtido um painel para colocação de
óculos deixados pelos peregrinos que receberam graças.

Neste ano aconteceu o Primeiro Encontro de Postulação
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 – Autores de Causas dos Santos do Brasil - realizado
no Centro Espiritualidade Flor Carmeli, em Mairiporã,
estado de São Paulo tendo como postulador o Doutor Paolo
Vilotta. As zeladoras Angelina e Izilda representaram a
Pastoral, juntamente como Reitor do Santuário Padre
Anderson Godoy e também o Presidente da Associação
de Fiéis do Padre Donizetti.

7-Qual é o planejamento para 2013?
Além do trabalho de rotina, há um comprometimento com

a restauração do imóvel da casa Museu, como fiação, revisão
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do madeiramento, instalação de novos banheiros para
cadeirantes, fraudário, veleiro e a tão almejada reforma do carro
do Padre Donizetti. São metas que, para serem concretizadas,
contarão com a generosidade dos devotos e fiéis do saudoso
Padre Donizetti.

Com um notebook doado por um devoto vamos no ano vindouro
digitalizar a história do Pe. Donizetti, com fotos e documentários.

E é esta união de objetivos e esforços que torna nossa
equipe de zeladoras vitoriosa e cheia de esperança na
Beatificação do Padre Donizetti.

Um feliz Natal a todos!

Missa pelo 131° aniversário de
nascimento  de Padre Donizetti

O servo de Deus padre Donizetti Tavares de Lima, nasceu no dia 03 de Janeiro de 1882.
Se fosse vivo estaria celebrando 131 anos de nascimento no próximo dia 03 de Janeiro.

Ele nasceu às 8:45 da manhã, na cidade de Cássia- Minas Gerais.
Nesta data, aqui em Tambaú onde morava, quando Deus o chamou para a vida eterna,

será celebrada uma missa em Ação de Graças em sua memória.
Participe você também, vamos agradecer a Deus o  nascimento deste homem que foi

um presente para todos nós  e grande exemplo de fé humildade e santidade.
A missa será celebrada na quinta, dia 03 de Janeiro de 2013, às 08:45 , no Santuário

Nossa Senhora Aparecida em Tambaú.
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O senhor José Geraldo Zampolo relatou que em uma

das benção das 20 horas, o Padre Donizetti pediu que
todos levantassem as garrafas com água que levavam
para abençoar, o Padre falou que aquele que tivesse fé ,
iria ver Nossa Senhora Aparecida naquela garrafa, e pediu
naquele momento que abrissem a garrafa, deu a benção,
e perguntou que quem estava vendo Nossa Senhora,
quase todos afirmaram que sim. Foi impressionante
muitos viam a imagem na vida do outro, o Sr. Geraldo
também viu Nossa Senhora.

Nossa Comunicação
com você

Acesse o nosso site/; www.padredonizetti.com.br .

E no Facebook diariamente a instituição dos Fiéis
do Pe. Donizetti se comunica com seus associados.

O Boletim Informativo é publicado bimestralmente.

Horários de Missa no
Santuário Nossa Senhora
Aparecida – Tambaú –SP

Todo dia 16 de cada mês é o dia dedicado ao Pe. Donizetti
e neste dia é celebrada a Missa para sua beatificação ás
19:00 no Santuário Nossa Senhora Aparecida.

De terça-feira à Sábado: 9 horas da manhã
Quinta-feira e Sábado: às 19 horas
Domingo: às 07: 00 - 10:00 horas e às 19:00 horas.


