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Secretaria da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti

Em  meio a uma agenda de trabalho agitada,
Pe. Anderson faz uma pausa para receber a

Associação de Fiés do Pe. Donizetti

Pároco da Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida,
reitor do Santuário, Vice Postulador do Processo de Beatifi-
cação do Servo de Deus Pe. Donizetti, Pe. Anderson Godói
de Oliveira - MPs -  nasceu em Ribeirão Preto  no dia 28 de
Maio de 1976, cursou Filosofia, Teologia Ordenado Sacertode
na Comunidade Missionaria Providência Santíssima em
Mococa.

B.I.Pe. Anderson, como surgiu a sua vocação religio-
sa, a certeza de que  gostaria de ser padre e como co-
nheceu a Comunidade Missionária Providencia
Santíssima? Após ser ordenado sacerdote como foi a
sua  trajetória até ser nomeado em Tambaú?

Minha família participava da Paróquia  Santa Maria Goreti,
desenvolvendo trabalhos pastorais, eu como coroinha e grupo
de  jovens. Brotou dentro do meu coração o gosto e o desejo
do sacerdócio, e conhecendo o Monsenhor Orlando na cida-

de de  Brodosqui/SP, em um encontro de pregação, acabei
entrando para a Comunidade em 1986 e Ordenado Sacerdote
em  25 de janeiro de 2004, iniciando os trabalhos  em São
João da Boa Vista. Neste mesmo ano no dia 16 de maio fui
designado para assumir o Santuário de Tambaú.

B.I. O senhor recebeu o Titulo de Cidadão
Tambauense, em 2009, mas quando o senhor chegou
aqui como foi  a sua adaptação? Houve  dificuldade?

Fui muito bem acolhido pelos tambauenses, já  conhecia
um pouco a realidade da cidade, mas não a vida do Servo de
Deus Pe. Donizetti. Em 2009 tive a  graça de receber o Título
de tambauense, a exemplo do Servo de Deus Pe. Donizetti
que residiu aqui por 35 anos, um exemplo de santidade.

B.I.Além das Missas, o que mais a Igreja  oferece aos
fiéis, tambauenses e  romeiros, para serem cada vez
mais evangelizados?

A Missa é o ponto alto da nossa espiritualidade onde te-
mos o encontro com Cristo vivo e Ressuscitado. Momentos
fortes de concentração de nossos fiéis, nas  celebrações,
Domingos de Ramos, Festa do Pe. Donizetti em junho e Nos-
sa Senhora Aparecida, momentos de  evangelização e opor-
tunidade de fortalecer espiritualmente.

B.I. Sobre projetos obras da Igreja, o que foi feito e o
que o Senhor gostaria de ver realizado?

Olha, nós já trabalhamos e muitos projetos já consegui-
mos concretizar, a Capela do Santíssimo, a parte de trás  da
infra-estrutura da  nossa Igreja, aquisição de terrenos atrás do
Santuário, agora estamos construindo uma casa paroquial que
aqui não tinha, a colocação do forro na nossa Igreja, a
impermeabilização do telhado. É lógico que  vontade de que
tudo  se transforme e seja reformado o mais rápido possível,
mas para isto precisamos de tempo e após se concretizar a
construção da Casa Paroquial pretendemos terminar  a refor-
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ma da parte  interna e externa do Nosso Santuário.

B.I Sobre o Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de
Lima. Como está o processo de Beatificação e como é o
seu relacionamento com o Postulador Dr. Paolo Vilota?

O Processo encontra -se em Roma com o título de  Servo
de Deus. O próximo passo será para Venerável, onde  a Igreja
vai reconhecer as virtudes como forma de santidade.

Um milagre comprovado será necessário para a beatificação
e  que o Pe. Donizetti passa ser reconhecido como Santo.

Em conjunto com o Postulador Dr. Paolo Vilota, desenvol-
vemos todos os passos necessários para o bom andamento
do processo de beatificação.

B.I. Como o senhor analisa os trabalhos da Associa-
ção de Fiéis  do Pe.  Donizetti e das Zeladoras da Casa
do Pe. Donizetti?

O trabalho da Associação de Fiéis  e das Zeladoras da
Casa  Museu acontece em clima de harmonia, onde os traba-
lhos são realizados profissionalmente, onde nós formamos
um time  com  responsabilidades diferentes mas todos traba-
lhando em prol de  um beneficio: Beatificação do Servo de
Deus Pe. Donizetti.

B.I. A Igreja Católica teve uma grande  mudança e
surpresa neste ano quando o Papa Bento XVI renunciou
ao pontificado, no Conclave foi eleito o novo Papa Fran-
cisco, o que altera esta troca de Papa na Igreja Católica?

Quando houve a renuncia do Papa Bento XVI teve uma
repercussão tão grande que até a maior festa do brasileiro
que é o Carnaval ficou ofuscada.

Até fevereiro nós estávamos com Bento XVI, hoje com o
papa Francisco, não existe uma destruição de um pontificado,
existe a continuidade, porque quem realiza esta continuidade é
a Graça de Deus. Agora compete a nós, rezar pelo nosso Pas-
tor Francisco e pedir ao Espírito Santo que ilumine  e fortaleça
e possa nos conduzir aos verdes pastagens.

B.I Padre Anderson, qual é a sua mensagem neste
Ano da Fé, ano da Juventude e sobre a evangelização?

 O Papa Bento XVI abriu este ano da fé por ocasião dos
cinquenta anos do Concilio Vaticano II, a promulgação  do
catecismo da Igreja Católica, vinte anos. Através do testemu-
nho do Papa Bento XVI nós conseguimos entender que a nos-
sa fé não está solidificada em pessoas,  está solidificada no
Cristo  vivo e ressuscitado. A Campanha da Fraternidade, deste
ano identificou a dimensão da juventude. Aqui na nossa Paró-
quia nós temos  atividades todos os meses com a juventude,
mês de abril, maio, junho, até o mês de julho quando nós
vamos culminar justamente com a jornada Mundial da Juven-
tude que este ano acontecerá no Rio de Janeiro, com a pre-
sença do Papa Francisco. A Jornada Mundial da Juventude irá
promover uma oportunidade de reavivar dentro de nós esta fé,

por quê? Porque nós enquanto Brasil, e se nós lembrarmos,
que o primeiro nome da nossa terra era Terra de Santa Cruz,
neste ano da Fé, onde a Cruz é símbolo da Fé, temos a opor-
tunidade muito grande de participar, não somente para a ju-
ventude mais para a Igreja do brasil, a oportunidade de reavivar
dentro de nós a vivência da graça de Deus .

Nós realizamos vários eventos de evangelização dentro da
nossa paróquia, uma vez por mês saímos para evangelizar,
fazemos reuniões dos jovens c om intuito de evangelizar. Eu
aproveito para deixar este apelo de evangelização não sim-
plesmente para os tambauenses, mas também para todos
aqueles que estão tendo a oportunidade de ter o contato com
o nosso Informativo Pe. Donizetti tenha a oportunidade de se
tornar este evangelizador, esta pessoa que anuncia o Cristo
vivo a tantos irmãos que ainda não o conhecem.

B.I. Obrigada padre Anderson por ceder esta entre-
vista a Associação de  Fiéis do Pe. Donizetti.

Quero agradecer também a Associação de Fiéis do Pe.
Donizetti pela oportunidade de estar dando esta entrevis-
ta e também de levar esta mensagem de Nosso Senhor a
tantos lares.

37ª Marcha da Fé

16 de Junho de 2013 a partir das
8 h - Tambaú/SP

Missas no Santuário:
4 h/ 5 h/ 6 h / 10 h /12 h

Dia 15 de Junho às 20h na Praça Padre Donizetti  -
Apresentação da Orquestra Caipira Rio das Conchas

e Missa  em homenagem as pessoas com nome
Donizetti às 19:00 h

Dia 16  - Após a Missa Apresentação da
Orquestra Padre Donizetti


