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Associação de Fiéis do Pe. Donizetti completou 17 anos
Há 17 anos nascia a Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
idealizada pelo nosso querido associado e fundador Sr. José Wagner
Cabral Azevedo, constituída no dia 07 de setembro de 1997.
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti trabalha
juntamente com a Diocese de São João da Boa Vista-sp no
Processo de Beatificação do Pe. Donizetti e zela pela memória
e divulgação do seu nome e sua obra, com todos os
associados e colaboradores.
A Câmara Municipal de Tambaú enviou ofício de

Congratulações pelos trabalhos
realizados nestes anos, os
associados também enviaram
mensagens parabenizando.
A Diretoria pede ao Padre
Donizetti que derrame muitas bençãos
e proteção a todos os fiéis devotos
que trabalham e colaboram com a
missão evangelizadora que o Padre Donizetti sempre pregou.

Padre Donizetti e Nossa Senhora Aparecida
A grande devoção
fez com que o Pe.
Donizetti providenciasse
a imagem da mãe
protetora sob o título de
Nossa
Senhora
Aparecida que chegou
em Tambaú de trem e foi
recepcionada com
festividade e louvor, então
levada até a Igreja Santo
Antonio em uma
procissão,
chovia
naquele momento, mas
a chuva parava quando
a procissão passava, ao
chegar na Matriz choveu
novamente, todos diziam
que foi um milagre a
chuva ter cessado
naquele grande acontecimento da cidade e ninguém se molhou.

Há 85 anos
atrás aconteceu
um incêndio na
Matriz
Santo
Antônio, véspera
do
dia
da
Padroeira
do
Brasil, 11 de
outubro, destruiu
tudo o que havia
na Igreja, mas a
Imagem de Nossa
Senhora foi salva,
mais um milagre. O Pe. Donizetti levou a imagem para a
Casa Paroquial e ali diariamente fazia suas oração e ofertava
flores à mãe Aparecida.
Este acontecimento foi registrado no livro da Paróquia,
ele deixou escrito para que todas as gerações soubessem
da veracidade do fato, o Pe. Donizetti escreveu também que
seria construída uma grande Igreja para colocar a Imagem
da padroeira do Brasil para veneração.

Em 1961 no mês de Junho ele faleceu, então foi criada
uma comissão que deu inicio às providências para a realização
do desejo do Pe. Donizetti, no dia 1° de novembro de 1961 foi
lançada a pedra fundamental para a Construção do Santuário.

O carinho e o respeito à Mãe de Deus sob o título de Aparecida
faz com que milhares de pessoas visitam a Igreja onde se
encontram também os restos mortais do Pe. Donizetti Tavares
de Lima, que juntos intercedem a Deus por todos os seus devotos.

CAMINHO DA FÉ
A Maior trilha de Peregrinação do
Brasil - 19 cidades
425 Km - Tambaú

Peregrinos de Agosto – 68
Peregrinos de Setembro- 34
Total do ano 2014- 508
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Festa da Padroeira 2014
Dia 12 de Outubro de 2014,
será realizada a grande festa
de Nossa Senhora Aparecida
no Santuário em Tambaú e
contará com a seguinte
programação:- às 7h00 e às
10h00 da manhã Missa no
Santuário. A carreata com a
Imagem de Nossa Senhora
sairá da Matriz Santo Antônio
às 9h00 e chegará no
Santuário às 12h00 onde
haverá a benção .
Às 17h00 também haverá a
procissão saindo da Matriz Santo Antônio indo até o Santuário
Nossa Senhora Aparecida onde será celebrada a missa
solene.

Dia dedicado
ao Pe. Donizetti
Todo dia 16 de cada
mês é celebrada uma
missa para a beatificação
do Pe. Donizetti. Para o
Servo de Deus ser
beatificado é necessário
que comuniquem milagres
e graças alcançadas por
sua intercessão, que
podem ser relatados
através
do
e-mail
contato@padredonizetti.com.br
A Associação de
Fiéis do Pe. Donizetti tem
recebido muitos e-mails de
pessoas que foram
atendidas em seus pedidos através do Pe. Donizetti

GRAÇA ALCANÇADA

M.S., de Américo Brasiliense-sp , durante muito tempo
fazia o tratamento do mal de Chagas, segundo os médicos
não tinha mais cura. Pediu a intercessão do Pe. Donizetti e
Nossa Senhora Aparecida, após o pedido foi melhorando e o
médico disse que foi um milagre diante da gravidade da
doença, está curado.

Cinco anos da abertura do
Processo de Beatificação
em Roma
O dia 14 de Setembro
marcou a data em que o
Processo de Beatificação do
Pe. Donizetti foi entregue na
Congregação das Causas dos
Santos em Roma.
No dia
da Exaltação da Santa Cruz,
cinco anos de grande
conquista como a conclusão
da Positio, próximo passo da
Congregação é conceder o
Título de Venerável depois a
beatificação e a canonização
do nosso estimado Servo de
Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima, vamos nos unir em oração
para que breve isto seja concretizado.

Oração pela Beatificação
do Servo de Deus Pe.
Donizetti Tavares de Lima
Pai Santo,
nós
vos
pedimos que,
se for vontade
V o s s a ,
p o s s a m o s
chegar
ao
conhecimento
de Vossos dons
de santidade no
Pe. Donizetti,
que vos serviu
aqui na terra
como sacerdote
zeloso
e
dedicou toda a
sua vida para
transmitir
vossos dons,
através
da
Palavra com que instruía, dos Sacramentos com que
santificava e da liderança paroquial com que unia e
ajudava os fiéis que, numerosos, o vinham
procurar,
na cidade
de Tambaú onde foi Pároco por muitos
anos.
Ajudai-nos, Senhor, a reconhecer nele os dons de
Vossa Bondade e o testemunho de Vosso Amor, para
que, imitando seus exemplos, sejamos também nós
construtores de uma sociedade mais justa e fraternal.
E agora Senhor daí-nos a graça que tanto precisamos
(faça aqui o seu pedido...) para consagrar mais
inteiramente nossas vidas à causa da justiça, do amor e
da paz. Amém
(rezar Pai Nosso , Ave Maria e Glória..)
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