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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 - Julho/Agosto 2013

CAMINHO DA FÉ
A maior trilha de Peregrinação do

Brasil - 19 cidades
425 Km - Tambaú

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

37 ª Marcha da Fé  52 anos de
falecimento do  Pe. Donizetti

No dia 16 de Junho de 2013, foi realizada
em Tambaú/SP a 37ª Marcha da Fé que
reuniu 25 mil pessoas aproximadamente.

A Marcha da Fé acontece todos os anos
em homenagem ao Servo de Deus Pe.
Donizetti Tavares de Lima. Nesta data, 16
de Junho, tambauenses e romeiros lembram
com muita fé, devoção e orações os 52 anos
da partida do querido padre  à morada do
Pai. Seu processo de beatificação encontra-
se no Vaticano desde 2009. Em maio deste
ano  foi concluída a Positio  a próxima etapa
aguarda-se a autorização do papa Francisco
para que o Servo de Deus se torne venerável.

As missas no Santuário Nossa Senhora
Aparecida foram celebradas às 4,5,6,7,10 e
12 horas . Às 8h e 30min, deu início a Marcha
da Fé, saindo do Santuário até em frente ao
Cemitério  Municipal onde foi  celebrada
missa Campal presidida por Dom Tomé Ferreira da Silva,
Bispo da Diocese de São José do Rio Preto/SP, também
presente Dom Davi Dias Pimentel bispo da  Diocese de São
João da Boa Vista/SP. Ao término da  celebração a benção
gravada com a voz do Pe. Donizetti.

A Tradicional chuva de rosas e a apresentação da  orquestra
Pe. Donizetti In Concert – homenagem ao padre músico.
Encerando , fogos, muitos fogos tão da gosto de Pe. Donizetti.

A próxima Marcha da Fé será realizada no dia 15 de
Junho de 2014.

A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti, através de seus
voluntários, neste ano, mais um vez,  trabalhou na Marcha da
Fé, vendendo produtos a  preços acessíveis  para os romeiros
e tambauenses que, colaborando com o  processo de
Beatificação do  Pe. Donizetti,  adquiriram lembranças de
Tambaú. Trazendo a estampa do sacerdote.

A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti agradece a
todos  que compareceram e participaram desta grande
manifestação de Fé e que o Servo de Deus Pe. Donizetti
os abençoe.

Homenagem aos que  tem o nome de
Donizetti e às Zeladoras

Na celebração da missa do dia 15 de Junho de 2013, às
19h no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú, a
Associação de Fiéis do Pe. Donizetti mais uma vez prestou
homenagem às pessoas que têm o nome de Donizetti,
entregando-lhe a medalha com a imagem do Sacerdote.

Na mesma noite, também foram homenageadas pela
Associação  de Fiéis  as Zeladoras da Casa Museu Pe. Donizetti

e as Zeladoras do Jazigo onde ficaram por 48 anos os restos
mortais do Pe. Donizetti.

O Trabalho das voluntárias é realizado  com carinho,
cuidado e até mesmo com dificuldade. Mas  o privilégio
de zelar dos pertences de um santo torna a tarefa
gratificante, o impossível se  faz possível, o dificíl,
executado a contento.

Peregrinos Maio - 25
Peregrinos Junho - 32
TOTAL GERAL - 5250
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23ª Jornada Diocesana
do Apostolando da Oração

No dia 30 de
Junho em Tambaú,
foi realizada a 23ª
Jornada Diocesana
do Apostolando da
Oração que teve
como tema: -
Coração de Jesus
Fonte de Vida e
Santidade e o Lema
: “As Maravilhas realizadas pelo Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares
de Lima”. O Encontro foi realizado das 8 às 14 horas no Ginásio de
Esportes Teté Uliana. Em seguida todos saíram em caminhada
até o Santuário Nossa Senhora Aparecida onde foi celebrada a
missa  presidida pelo Bispo Dom David Dias Pimentel. Ao final da
Celebração foi entregue uma Coroa Nova para Nossa Senhora,
Dom David e o Pe. Anderson Godoi de Oliveira, caminharam com a
imagem entre os fiéis que ficaram muito emocionados.

Pe. Claudemir Aparecido Canela, Oe. Mil que é diretor
Espiritual  do Apostolado da Oração da Diocese de São João da
Boa Vista disse: - “Foi um encontro maravilhoso todos rezaram,
cresceram na fé, foi uma festa linda. A Jornada do Apostolado
da Oração tem se tornado um ponto de encontro de todas as
paróquias. Este ano foi aqui em Tambaú, terra do  Pe. Donizetti,
um anseio que todos tinham para que isto acontecesse e este
ano se tornou realidade...”A 24ª Jornada do Apostolado da Oração
em  2014 será em Mogi Guaçu.
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Homilia de Dom Tomé
Ferreira da Silva

Homilia de Dom
Tomé  Ferreira da Silva

Em sua homília di dia
16 de Junho de 2013 em
Tambaú, Dom Tomé rela-
tou o exemplo de homem,
de  cristão e de Sacerdo-
te do Pe. Donizetti.

Seguem alguns
trechos.

" A Pessoa humana  do Pe.Donizetti nos apresenta be-
las surpresas: um homem família, cultor da música e da filo-
sofia. Promotor de atividades sociais como meios de aproxi-
mação evangelizadora das pessoas..."

"Atento ao mandamento da Lei de Deus, Pe. Donizetti,
honrou seus pais e deles cuidou na velhice..."

"Pe. Donizetti teve em sua vida a presença marcante de
duas  mulheres, sua mãe e Nossa Senhora Aparecida..."

"Um olhar panorâmico sobre os anos da longa e fecunda
vida sacerdotal do Pe. Donizetti nos faz perceber como seu
coração sacerdotal foi terreno fértil que produziu frutos cem
por um, de boa cepa e excelente qualidades..."

"Pe. Donizetti um sacerdote, sacerdote! Configurado com
Nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e Eterno Sacerdote. O modo
como escolheu o dom da vocação fez dele um padre, um pai, do
povo de Tambaú d dos aqui se aportam nesta interminável, bela e
piedosa romaria de esperança dos que correm o risco de perde-
lá e estão sujeitos aos desespero, a não saber esperar..."

"No trato com as pessoas, Padre Donizetti foi mestre. Sabia
que, por graças a Deus, diante dos outros era sacerdote, jamais
separando o  sacerdócio ministerial de sua vida pessoal; ele sou-
be sorrir com os que sorriam, chorar com os que choravam, tra-
balhar com os que trabalhavam, brincar com os que brincavam,
cantar com os que cantavam, jogar com os  que jogavam e amar
com os que amavam e ensinando a amar o que  odiavam..."

"Recordo-me minha mãe a escutar em um rádio, a grava-
ção da  benção oferecida pelo Pe. Donizetti. Ela guardava
consigo uma pequena  estampa com a fotografia do Padre,
hoje fico pensando o que ela esperava e  o quanto lhe ajuda-
va  a benção do Pe. De Tambaú..."

IMÓVEIS
Administração e Vendas

Fone/Fax: 3673-3757 / 3673-3749
Rua Santo Antônio, nº 73 - sala 10 - CentroRua Santo Antônio, nº 153 - Fone: 3673-2702

Pe. Donizetti - 105 Anos
de Ordenação Sacerdotal

O Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares
de Lima foi Ordenado Sacerdote no dia 12 de
Julho de 1908, na Catedral da cidade de Pouso
Alegre. A partir daquela data tornou-se
Sacerdote para sempre  e evangelizou  por
35 anos em Tambaú a partir de 1926. Hoje
ainda, este Santo Padre que teve suas mãos
unjidas e abençoava o Cálice santo roga a
Deus por todos que acreditam em Deus.


