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133 anos de Nascimento do Pe. Donizetti
Presente de Deus

O ano em Tambaú começou com a festividade do
nascimento do Servo de Deus Pe.Donizetti Tavares de Lima,
que nasceu no dia 3 de Janeiro de 1882 na cidade de Cássia no
estado de Minas Gerais e recebeu o Sacramento do Batismo no
dia 22 do mesmo mês e ano.
Foi celebrada missa no Santuário Nossa Senhora
Aparecida, às 8h45min, presidida pelo Monsenhor Orlando
de Souza Panacci-mps e concelebrada pelos Padres
Anderson Godói de Oliveira, Pe. Fábio Rocha, Pe. Alcides
Alexandre de Oliveira Ricci e Pe. Celso Abreu. Muitos
tambauenses e romeiros participaram e agradeceram a
Deus pelos 133 anos do Pe. Donizetti Sacerdote que deixou
grande exemplo de vida Cristã.

Várias crianças prestaram homenagem através de uma
coreografia levaram a estampa do Padre, uma delas estava
vestida com o manto e a Coroa de Nossa Senhora
significando a grande devoção que Pe.Donizetti nutria
pela mãe Aparecida.
A mesma celebração Eucarística foi em
agradecimento pelos 80 anos da Creche Dr. Delduque
fundada pelo Pe. Donizetti que soube trabalhar na questão
social, em 1935 ele ganhou o terreno e construiu ali a
Entidade que cuidaria e cuida até hoje das crianças na
qual ele tinha muito cuidado e carinho especial,
comprometendo-se com o outro e mostrando assim a sua
missão evangelizadora.

Realizações da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
A Associação de Fiéis do Pe.
Donizetti realizou Ação entre Amigos e
fez o sorteio de uma viola no dia 20 de
dezembro, doada por um fiel devoto do
Pe. Donizetti, o ganhador foi José
Augusto Giorgetto. Toda a renda foi
destinada ao Processo de Beatificação
do Pe. Donizetti.
Os associados receberam o selo em
edição especial, feito pelos Correios, com a Imagem do
Pe. Donizetti no Boletim Informativo edição de
Dezembro/2014
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti tem por
objetivo desenvolver o conhecimento da vida e da
obra do Pe. Donizetti e colabora com seu Processo de
Beatificação e Canonização.
Você também é convidado (a) participar da
Associação de Fiéis do Pe. Donizetti entre em contato
pelo e-mail contato@padredonizetti.com.br ou pelo site
www.padredonizetti.com.br

A maior trilha de Peregrinação do
Brasil - 19 cidades
Peregrino de Dezembro/ 2014 - 59
Total ano/2014 - 705
Peregrino de Janeiro /2015 - 27
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Pe. Anderson completou
11 anos de Sacerdócio

Números de Romeiros em Tambaú
aumentam a cada ano
Números de Romeiros
aumentam a cada ano em
Tambaú, Pe. Donizetti em vida
atraía multidão de peregrinos
na cidade e ainda hoje muitos
visitam para receber uma
bençãoespecial.
No ano de 2014
passaram por Tambaú
92.618 mil pessoas
conforme resultado de um
levantamentofeitopelasZeladorasdaCasadoPe.Donizetti.
Passaram por Tambaú, pelegrinos de muitos Estados,
entre eles Bahia, Paraná, Santa Catarina, Minas
Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Também vindos do
exterior, dos seguintes países: Canadá, Chile, Estados
Unidos, Argentina, Paris, Portugal, Indonésia e Japão.

No dia 25 de
Janeiro de 2015,
às 19 horas, foi
celebrada missa
de Ação de Graças
no Santuário
Nossa Senhora
Aparecida quando
nesta data o Pe.
Anderson Godói
de Oliveira-mps
Pároco e Reitor do Santuário e Vice Postulador do
Processo de Beatificação do Pe. Donizetti completou 11
anos de Ordenação Sacerdotal.
A Associação de Fiéis do Pe Donizetti parabeniza pelo dom
recebido neste dia tão grandioso em que celebra tão sublime
ministério.

Graças alcançadas

Testemunho

Cada cômodo da Casa Museu do Pe. Donizetti acolhe um
significado especial como a Sala de Fotos, cada pessoa das
fotos tem um testemunho e mostra a grande força de fé dos
devotos.
O mesmo acontece com os formatos de uma parte do
corpo feito em cera que são deixados na Casa do Pe. Donizetti
em forma de pedido e agradecimento a Deuspelaintercessãodo
Pe.DonizettieNossaSenhoraAparecida.
A Casa museu Pe. Donizetti fica aberta diariamente das 8 às 17
horas,localizadaaoladodoSantuárioNossaSenhoraAparecida,na
PraçaPe.Donizetti.

A criança nasceu
com infecção no
sangue, o médico que
cuidava dela disse que
era muito grave a
situação, fazia
t r a t a m e n t o s
contínuos. I.B,
residente em Rio das
Pedras-sp, muito
devoto do Pe. Donizetti
e Nossa Senhora
Aparecida com muita
fé e orações pedia que
a sua neta se
recuperasse da
enfermidade. Ela foi
melhorando a cada dia
e ficou totalmente curada. Foi um milagre disse o avô que
veio em Tambaú para agradecer a intercessão junto a Deus.
Todos os fiéis devotos do Servo de Deus Pe. Donizetti
Tavares de Lima que receberam graças e milagres relativos
ao Pe. Donizetti entrem em contato com a nossa entidade
através do e-mail contato@padredonizetti.com.br seu
testemunho é de grande importância para o Processo de
Beatificação.

Missas de Domingo de Ramos/2015 em Tambaú
29 de Março de 2015 - Domingo de Ramos
Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida,
Praça Pe. Donizetti, n° 09
Às 05:00h - Missa e Benção dos Ramos
Às 07:00h - Missa e Benção dos Ramos
Às 09:00h - Missa e Benção dos Ramos

Às 17:00h – Benção dos Ramos e
procissão saindo da Matriz Santo Antonio
e São Sebastião indo até o Santuário
Nossa Senhora Aparecida onde será
celebrada missa ás 18h.
Ramos a Igreja Celebra a entrada
triunfal de Jesus em Jerusalém.

Agenda 2015


30 de Maio de 2015 - 60 Anos da Última Benção do Pe. Donizetti



21 de Junho de 2015 - 39ª Marcha da Fé - 54 anos de falecimento do Pe. Donizetti

Telefone:
Uma farmácia completa, desde manipulados
a genéricos e perfumaria
Rua Dr. Alfredo Guedes, 94 - Centro - Fone: (19) 3673-1426

Rua Santo Antônio - centro - Fone: (19) 3673-1337 / 3675-1048

