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3° Encontro de Postuladores no Brasil
foi realizado no Rio de Janeiro
O 3° Encontro de responsáveis pelas causas dos
candidatos a Santos no Brasil foi realizado no Rio de Janeiro
entre os dias 13 e 15 de Outubro de 2014. Com a presença
do Dr. Paolo Vilotta que é o Postulador do Processo de
Beatiﬁcação do Pe. Donizetti, o encontro serviu para passar
informações sobre o andamento do trabalho que está sendo
analisado pela Comissão da Congregação das Causas dos
Santos em Roma nomeada pelo Papa Franscisco, e assim
que for concluído será promulgado decreto que concede o

título de Venerável ao Pe. Donizetti.
O Pe. Anderson Godói de Oliveira-mps Reitor e Pároco
do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú-sp e
Vice Postulador do Processo de Beatiﬁcação do Pe.
Donizetti participou desde importante evento que
objetivou a partilha, troca de experiências e orientações
para a continuação dos procedimentos para que o Servo
de Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima seja elevado à
glória dos altares.

Comunidade Providência Santíssima celebra Jubileu de
Pérola - 30 anos de missão.
Santíssima, nome que
assumiu em 07 de abril de
1997, é uma família
missionária que tem um
único desejo:- tornar o
nome de Jesus Cristo
conhecido e amado. Em
Ta m b a ú a C . M . P. S . r e a l i z a
o
s e u t r a b a l h o
administrando as
três
Paróquias.

No dia 27 de Outubro, no
Convento São José na
cidade de Mococa-sp Deus
derramou muitas bênçãos à
Comunidade Missionárias
Providência Santíssima
quando celebrou 30 anos de
fundação em seu jubileu de
pérola.
A C o m u n i d a d e
Missionária Providência
Festa da Providência Santíssima

Reformas no Santuário Nossa Senhora Aparecida
e Casa do Padre Donizetti
Santuário

Peregrinos de Outubro - 57
Peregrinos de Novembro – 57
Total do ano 2014 - 630

No dia 3 de Novembro de 2014 no Santuário Nossa
Senhora Aparecida de Tambaú, onde se encontra o
mausoléu com os restos mortais do Pe. Donizetti teve inicio o
trabalho para que o Santuário receba nova pintura interna.
Na Casa
Casa do Pe. Donizetti
d o
P e .
Donizetti, os
sanitários
estão sendo
reformados, a
obra está quase
concluída para
melhor atender
os romeiros
que diariamente
visitam a Casa
Museu.
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Servo de Deus Pe. Donizetti - 133 anos de nascimento
“homem mensageiro, caridoso e protetor”.

Pe.Donizetti e Tonico e Tinoco
O Padre Donizetti Tavares de Lima nasceu no dia 03 de
janeiro de 1882. Seu pai, Tristão Tavares de Lima, era
advogado e sua mãe, Francisca Cândida, era professora.
No próximo dia 03 de janeiro de 2015, às 08h45min,
horário que o Pe. Donizetti nasceu, será celebrada missa em
sua memória pelos 133 anos de seu nascimento, no
Santuário Nossa Senhora Aparecida em Tambaú.
Tambaú se prepara para celebrar o nascimento deste
grande homem que durante toda sua vida viveu a fé
ediﬁcada em Deus e as traduzia em obras.

Pais do Pe. Donizetti:- Tristão e Francisca
Em 1955 Tonico e Tinoco gravaram uma música em
homenagem ao Pe. Donizetti na qual um trecho retrata muito
bem nosso agradecimento a Deus por nos presentear com
este santo homem:- “A Providência Divina que na terra nos
mandou um homem por mensageiro caridoso e protetor,
curando cegos e mudos, aleijados e sofredor, Padre Lima
milagroso, ministro do criador”.
São 133 anos do nascimento do Pe. Donizetti, pastor
dedicado ao rebanho que Deus lhe conﬁou, exemplo de vida
na sua missão.

FELIZ NATAL

GRAÇA ALCANÇADA
Muitas curas
são registradas
pela intercessão
do Pe. Donizetti
Tavares de Lima,
pessoas são
curadas de
paralisia, cisto
no cérebro,
cálculo renal,
i n ú m e r o s
testemunhos
são deixados em
Tambaú como o
caso de uma
pessoa que tinha
um tumor no
braço e fez o
pedido ao Pe.
Donizetti pela
cura e alcançou a graça.
A depressão é uma doença que atinge milhares de
pessoas hoje em dia e tem causado enormes transtornos
nas pessoas. Com a fé em Deus a família do doente pede em
oração a cura deste mal. Foi o que aconteceu com I.O. de
Bragança Paulista, fez o pedido pela intercessão do Pe.
Donizetti para que se libertasse deste mal e desde que rezou
foi melhorando a cada dia, esteve em Tambaú para
agradecer a recuperação.

“Nasceu
Jesus, o nosso
Salvador,
alegremo-nos.
Glória a Deus
nas alturas e paz
na terra aos
homens de boa
vontade”.
A Associação
de Fiéis do Pe.
Donizetti deseja
a todos os
associados um
Feliz Natal e um
Ano Novo com
muitas bênçãos.
T a m b é m
agradece a
todos pelo apoio
e colaboração
na divulgação
Menino Jesus da Casa Museu Pe. Donizetti
da vida e obra do
Pe. Donizetti. Ao término deste ano, renovamos o
sentimento de fé e esperança e que em 2015 seja
realizado o desejo de todos os ﬁéis devotos de ver o Pe.
Donizetti beatiﬁcado, ele que viveu todas as virtudes e
deixou grande exemplo de como seguir Jesus Cristo Filho
de Deus.
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