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38ª Marcha da Fé - 53 anos de falecimento do Pe. Donizetti
A Marcha da Fé em
homenagem ao 53º ano
de falecimento do Servo
de Deus Pe. Donizetti
Tavares de Lima, no dia
15 de junho de 2014
reuniu 25 mil pessoas.
Com inicio às 8h00 a
Marcha da Fé saiu do
Santuário Nossa Senhora Aparecida dirigiu-se até em
frente ao Cemitério Municipal, ao lado da Igreja São
José, onde foi celebrada missa campal presidida por
Dom Orani João
Tempesta Cardeal e
Arcebispo do Rio de
Janeiro, em seguida
foi ouvido a gravação
com a voz do Pe.
Donizetti e sua
benção
que
emocionou todos os

presentes,
em
seguida aconteceu
a chuva de Rosas.
A Casa do Pe.
Donizetti
e
o
Mausoléu
com
seus
restos
Mortais, no interior
do Santuário foram
muito visitados
onde os devotos fizeram suas orações. Desde o dia 30
de Junho deste ano a Marcha da Fé em Tambaú está
incluída
no
Calendário Oficial
de Eventos do
Estado de São
Paulo.
A
próxima
Marcha da Fé será
realizada no dia 14
de Junho de 2015.

Zeladoras recebem a Medalha Pe. Donizetti
As Zeladoras da Casa do Pe. Donizetti recebeu
em Sessão Solene da Câmara Municipal de Tambaú
a Medalha de Mérito Cultural Pe. Donizetti, pelos
dez anos de fundação da Pastoral.
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti agradece
e parabeniza as Zeladoras por tão grande e
importante trabalho que continuam realizando na
preservação de todos os pertences deste querido
Servo de Deus.
Que o Pe. Donizetti abençoe todas as
integrantes.

Dom David Dias Pimentel recebe Moção de Congratulação
Na missa de 53 anos de falecimento
do Servo de Deus Pe. Donizetti,
No dia 16 de Junho às 11h15min no
Santuário Nossa Senhora Aparecida
Dom David Dias Pimentel, Bispo da
Diocese de São João da Boa Vista,
presidiu a celebração e ao final ele
recebeu Moção de Congratulação da
Câmara Municipal de Tambaú através
de seu presidente Dr. Leonardo Teixeira
Spiga Real pelos valiosos trabalhos que

CAMINHO DA FÉ

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

Peregrinos Maio - 41
Peregrinos Junho - 42
Peregrinos Julho- 72
Total do ano de 2014 - 378

o Sr. Bispo vem realizando à frente da
Igreja Particular de São João da Boa
Vista e como conduziu a fase diocesana
do Processo de Beatificação do Pe.
Donizetti. Dom David disse que foi uma
surpresa, uma alegria muito grande e
agradeceu a homenagem concedida,
também falou estar satisfeito com o
trabalho das três paróquias instaladas
aqui em Tambaú através da Comunidade
Missionária Providência Santíssima.
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Em sua homilia o Cardeal Dom Orani João Tempesta fala do
Amor do Pe. Donizetti às pessoas
Em sua homilia no dia
15 de junho de 2014 na 38ª.
Marcha da Fé, em Tambaú,
Dom Orani relatou o
exemplo de homem, de
cristão e de sacerdote do
Pe. Donizetti. Seguem
alguns relatos:“Foi nesta busca de
Deus que o Pe. Donizetti viveu uma vida no caminho da santidade”...
“Pe. Donizetti Lembra para nós uma pessoa de Deus todos
nós somos chamados a colocar em prática o Evangelho, a viver a
Palavra de Deus e cada vez mais nos colocar a serviço dos irmãos
e irmãs...”.
“Vemos no Pe. Donizetti um Homem de Deus realizou aqui a
vontade do Pai, procurou servir colocando os aspectos que um dia
ele viveu e que ainda para nós hoje são sinais...”.
“Pe. Donizetti homem caridoso porque doou toda sua vida pelo

Senhor e teve vida aberta aos irmãos e irmãs por causa do
Senhor leva-o amar ao próximo e procurava acolher a todos,
abençoar e levar as pessoas para Deus...”.
“Pe. Donizetti viveu pela Evangelização durante toda a sua
existência especialmente aqui durante 35 anos em Tambaú...”.
“Acabamos de passar por duas obras fundadas pelo Pe.
Donizetti (Lar São Vicente e Casa da Criança) que continuam até
hoje mostrando as conseqüências de sua missão evangelizadora
seja com os idosos seja com as crianças, lembrando que a caridade
é o comprometer-se com o outro...”.
“Pe. Donizetti soube acolher as pessoas, abençoar às pessoas,
evangelizar, mas também soube trabalhar na questão social, são
virtudes que devem ser louvadas a Deus...”.
“Sabemos da devoção e o carinho que o Pe. Donizetti tinha por
Nossa Senhora Aparecida ele recorria à mãe para poder continuar
evangelizando, para pedir a Deus tantas curas e necessidades para
seu povo. Pe. Donizetti amava a todos e ajudava as pessoas encontrar
os caminhos para viver uma vida mais justa nesta sociedade...”

Homenagem aos que tem o nome de Donizetti
Na celebração da
missa do dia 14 de
Junho de 2014, às
19h00 no Santuário
Nossa
Senhora
Aparecida, em Tambaúsp, a Associação de
Fiéis do Pe. Donizetti
mais uma vez prestou
homenagem às pessoas que tem o nome de Donizetti,
entregando-lhes a medalhinha com a imagem do Sacerdote

e fitinhas. Todos são agraciados por terem o nome de um
futuro Santo de Nossa Igreja, um presente de Deus.

106 anos de Ordenação Sacerdotal do Pe. Donizetti
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-mg, ele
recebeu o Sacramento da Ordem
conferido por Dom João Batista
Correa Nery.Fez voto de pobreza,
dedicou-se inteiramente à Igreja e
a serviço do povo de Deus.
Evangelizou por 35 anos em
Tambaú-sp a partir de 1926.
Este santo Padre que teve suas mãos ungidas consagrava a
Eucaristia para que fosse adorada por todos os fiéis e fortalecer
suas almas. Pe. Donizetti foi chamado do meio do povo, depois
ele foi devolvido ao serviço do próximo para que a beleza e a
grandeza de Jesus resplandecessem em toda sua luz.

No dia 12 de
Julho de 2014, às
09h00 e às 19h00
foram celebradas
missas de Ação de
Graças no Santuário
Nossa
Senhora
Aparecida e oferecidas
flores para homenageálo e queima de fogos.
Em 2009 foi concluída
a restauração do altar
em que o Pe. Donizetti
abençoada o pão e o
vinho e hoje é o altar do
Santuário
Nossa
Senhora Aparecida.

Graça alcançada
R.A., residente em Nova Meirinque, ficou paralítica, se
arrastava pelo chão, fazia tratamento, mas sem solução, cada
dia se sentia pior, fez a novena e preces ao Pe. Donizetti então
foi melhorando e sentiu-se curada. No exame que foi feito
constou que havia feito uma cirurgia na coluna, mas não tinha

realizado nenhuma operação. Foi curada pelo Pe. Donizetti.
E.D.R., da cidade de Jaboticabal-sp, com três anos de
idade, teve sério problema nas pernas após exames os médicos
disseram que seria necessário amputá-las. Sua mãe fez um
pedido ao Pe. Donizetti e as pernas da criança foram curadas.
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