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Cinco anos de encerramento da fase Diocesana do Processo
de Beatificação do Padre Donizetti
No mês de maio de 2009, Tambaú
viveu mais um grande momento,como
tantos outros lembrando o Pe.
Donizetti Tavares de Lima. Era uma
tarde fria de outono, no dia 16 daquele mês, às 17 horas saiu a carreata
de frente ao Cemitério Municipal que
percorreu várias ruas até chegar à Praça Pe. Donizetti com os restos mortais do Sacerdote, que foram exumados na madrugada do dia 8 do mesmo mês. Foi celebrada a missa solene, em seguida no interior do Santuário Nossa Senhora Aparecida aconteceu o encerramento Jurídico, toda documentação foi lacrada.
A Urna de acrílico com as relíquias do Pe. Donizetti ficou exposta para que todos os fiéis pudessem ver e fazer sua oração,

foram momentos que jamais serão esquecidos, avivou a fé de cada devoto.
Os restos mortais foram sepultados
no Mausoléu que se encontra no interior do Santuário Nossa Senhora
Aparecida.
Os documentos foram enviados
para a Congregação das Causas dos
Santos no Vaticano, em Roma, e
após seguir todos os tramites foi concluída a Positio, que reúne toda a investigação feita na primeira fase do
processo. Juntamente com os milagres comprovados, agora está sendo
analisada por Cardeais e o próximo
passo é que seja concedido o Decreto das virtudes e assim o Pe. Donizetti receba o Título de Venerável, depois seja beatificado e canonizado.

Domingo de Ramos reúne cerca de 10 mil romeiros

Iniciando a Semana Santa, quando é
celebrada a paixão, morte e ressurreição de
Cristo, na manhã de domingo, dia 13 de
abril, Tambaú recebeu aproximadamente 10
mil peregrinos vindos de diversas regiões
do Brasil.
A Praça Pe. Donizetti e o Santuário ficaram repletos de Romeiros que participaram da santa missa, com benção dos Ramos e da procissão, onde é lembrada a

CAMINHO DA FÉ

A maior trilha de Peregrinação do
Brasil - 19 cidades
425 Km - Tambaú

Peregrinos Janeiro - 32
Peregrinos Fevereiro - 44
Peregrinos Março- 67
Peregrinos Abril - 80
Total do ano de 2014 - 223

entrada de Jesus em Jerusalém. Os Sacerdotes de Tambaú, irmãs, irmãos religiosos
e paroquianos prepararam com muita dedicação o início da Semana maior da igreja
para celebrar a ressurreição de Cristo. Cada
romeiro devoto visitou a Casa do Pe.
Donizetti, o Mausoléu e o Cemitério Municipal onde deixaram sua prece e seus pedidos ao Servo de Deus e a Nossa Senhora
Aparecida.
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60 anos da última benção
do Pe. Donizetti
O Pe. Donizetti
ministrou a sua
última benção em 1955. Pessoas recebiam a benção do Pe. Donizetti ficavam
curadas e deixavam seu testemunho.
"Pela intercessão de Nossa Senhora,
Deus alivia o sofrimento de muitas almas", disse o Pe. Donizetti, que também
falou: "ao meu recolhimento sempre as
09 e às 20 horas peçam, pois nestas
horas estarei abençoando a todos, sozinho, em meu quarto".
No próximo ano de 2015 lembraremos 60 anos de sua última benção, e até hoje muitas pessoas
recebem através de gravação e são agraciadas.

GRAÇAS ALCANÇADAS
Depoimentos de mães
“Tinha uma gravidez de risco tinha
medo de não conseguir manter a gestação,
mas com muita fé pedi ao Pe. Donizetti que
intercedesse por mim e pela criança, fui
atendida, minha filha nasceu e sou muito
grata ao Pe. Donizetti”.
“Depois de alguns meses que nasceu
notei que meu filho tinha dificuldade em
firmar a cabeça e as pernas ele passou
por muitos exames e foi verificado que ele
tinha a coluna bem maior para uma criança
de sua idade passou por vários tratamentos e eu pedi ao Pe.
Donizetti que ajudasse meu filho e ele começou a apresentar
sinais de melhoras sua recuperação foi grande fomos a Tambaú
agradecer ao Padre, hoje ele é uma criança normal, sou muito
grata ao Pe. Donizetti”.

Novena do Padre Donizetti foi
rezada durante o Cerco de Jericó
O cerco de Jericó realizado no Santuário Nossa Senhora
Aparecida, de 27 de abril a 04 de maio, foi rezada a Novena do
Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima. A Novena contem
reflexões Bíblicas que foram meditados a cada noite, toda a
comunidade rezou com confiança junto ao Santíssimo
Sacramento pela Canonização do Pe. Donizetti Tavares de Lima.
O livro da Novena Oficial, lançada pela CNBB, também pode
ser adquirido com a Associação de Fiéis do Pe. Donizetti.

Zeladoras da Casa do Pe. Donizetti
celebram 10 anos de fundação
A Pastoral das Zeladoras da Casa do Pe. Donizetti foi constituída no dia 04 de maio de 2004. Desde então é constante o
trabalho realizado por cada integrante para a manutenção de
todo acervo, anotar e classificar graças e grande comprometimento em restaurar o imóvel da Casa Museu. Com certeza muitas metas foram alcançadas ao longo destes dez anos e ainda
há muito que fazer, as Zeladoras sempre rezam e agradecem ao
Servo de Deus Pe. Donizetti pelas forças que diariamente se
renovam e da alegria que tem em cuidar de tudo o que pertenceu
a este futuro Santo de nossa igreja.

Voluntários da Associação
trabalham em prol da beatificação
do Padre Donizetti
Os voluntários
da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
trabalham para arrecadar fundos para a
beatificação do Pe.
Donizetti e conta
com os Associados e
devotos que colaboram com o Processo
de Beatificação do Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de
Lima, no qual tem profunda gratidão.

Música "O Milagre de Tambaú"
Cantada por Cid Cabral
Cid Cabral, cantor
Católico,
de
Cosmópolis - SP, esteve no dia 23 de Fevereiro cantando na missa
das 10 horas no Santuário Nossa Senhora
Aparecida.
A canção que fala
da Velha Milionária, O
Milagre de Tambaú, fez
com que desde pequeno tivesse a experiência da fé em sua
vida. Ele está doando metade da arrecadação das vendas do
CD para o processo de Beatificação.

53 anos de falecimento do
Padre Donizetti Tavares de
Lima 38ª. MARCHA DA FÉ
Para celebrar os 53 anos de falecimento do Pe. Donizetti,
Tambaú contará com a seguinte programação:No dia 14 de Junho às 19 horas será celebrada missa no
Santuário Nossa Senhora Aparecida para o povo em geral e
com a benção para todos que tem o nome de Donizetti.
No Domingo, dia 15 de Junho, Missas no Santuário às
04h00 - 05h00 - 06h00 - às 10h00 e 12h00.
Às 08h00 - sairá a 38ª Marcha da Fé do Santuário Nossa
Senhora Aparecida que irá até a Igreja São José onde será
celebrada a missa campal com benção, chuva de rosas e queima de fogos. Neste ano na festa do Pe. Donizetti estará presente o Cardeal Dom Orani João Tempesta.
O Padre Donizetti faleceu no dia 16 de Junho de 1961, em
Tambaú será feriado Municipal, dia dedicado em sua memória, às 11h15min (horário que ele faleceu) será celebrada missa presidida por Dom David Dias Pimentel, no Santuário Nossa Senhora Aparecida.
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