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Em sua Última Benção o Pe Donizetti disse:“ Continuarei a abençoar a todos! ''

Fotos:- Dia da Chuva de Rosas e Ùltima Benção - 1955

Foi no dia 30 de Maio de 1955 que o Pe Donizetti
encerrou as suas bênçãos publicamente, presenciada por
grande multidão.
Uma semana antes aconteceu a chuva de Rosas,
milhares de pessoas estavam em frente da Casa do Pe.
Donizetti quando aviões derramaram em cima de todo
povo e do Sacerdote, uma chuva de pétalas de rosas. Do
céu caiu chuva de flores, antecipando grande emoção que
ocorreria no final do mês.
Parar de dar a benção era uma decisão que já tinha

tomado e que ninguém o faria voltar atrás, mas não
deixaria desamparados a quem precisasse de sua
oração, ele disse:- “Continuarei a bençoar a todos,
sempre às 09h00 e às 20h00 darei minha benção a
quem dela necessitar, sem testemunhas e sem vigias,
dentro
do meu quarto, será como se a pessoa a
recebesse pessoalmente, basta apenas que tenha fé
em Deus."
São Milhares de testemunhos de graças alcançadas
pela sua intercessão que chegam até nos dias atuais.

Pe Donizetti faleceu no dia 16
de Junho de 1961
16 de Junho
(terça-feira) Dia do Pe
Donizetti
54 Anos de
falecimento do Pe.
Donizetti

Para trazer na lembrança e sentir a emoção de grandes
acontecimentos, a Associação Cultural Quintal das Artes e
o Santuário Nossa Senhora Aparecida estarão
reproduzindo através de uma peça teatral estes dois
momentos da história do Pe Donizetti – A Última Benção e a
Chuva de Rosas, dia 31 de Maio de 2015, às 19 horas, em
frente à Casa do Pe. Donizetti, ao lado do Santuário em
Tambaú.

À s 11 h 1 5 m i n
( h o r á r i o d o
falecimento do Pe.
Donizetti) será
celebrada missa no
Santuário Nossa
Senhora Aparecida
presidida por Dom
D a v i d D i a s
Pimentel.

A maior trilha de Peregrinação do
Brasil - 19 cidades
Peregrino de Março/2015 - 52
Peregrino de Abril/2015 - 122
Maio até dia 8 – 45
Total ano/2015 - 254
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21 de Junho de 2015
39ª MARCHA DA FÉ

Exumação completa 6 anos

Com muita alegria e veneração Tambaú se
prepara para a festa do Pe. Donizetti
Programação Religiosa
39ª MARCHA DA FÉ
(domingo)
54 Anos de Falecimento do
Pe. Donizetti
Horários das Missas no
Santuário Nossa Senhora
Aparecida
04h00 - 05h30min - 07h00 - 10h00 – e às 12h00
Às 8 horas da manhã a 39° Marcha da Fé sairá do
Santuário Nossa Senhora Aparecida indo até a São José,
em frente ao Cemitério Municipal onde será celebrada a
missa campal, com a benção, chuva de rosas e queima de
fogos.
A missa será presidida por Dom Darci José, Bispo
auxiliar de Aparecida do Norte que irá trazer a imagem de
Nossa Senhora Aparecida.

Você se chama Donizetti?
No mês de Junho
de 2015 serão
celebradas Missas
dias 17, 18 e 19 no
Santuário Nossa
Senhora Aparecida
nos seguintes
horários:- Às 9 horas
da manhã e às 19
horas.
Dia 20 de Junho de 2015 a Missa das 19 horas será
campal em frente a Igreja São José, onde as pessoas que
tem Donizetti no nome receberão uma benção especial.

O quarto do Pe Donizetti
Cada cômodo da
Casa Museu do Pe.
Donizetti possui um
significado especial
um dos locais mais
visitados é o quarto
onde o Santo Padre
d o r m i a . Te m o
armário, com suas
vestes sacerdotais
que usava para
c e l e b r a r
a
Eucaristia, ao lado a sua cama, que é de ferro com um
colchão que já não era tão macio mesmo quando ele dormia
ali, não tinha luxo.
Os devotos que visitam a Casa Museu, deixam em cima
da cama roupas, fotos, objetos com grande significado de
pedidos e agradecimentos para os fiéis.
A Casa museu Pe. Donizetti fica aberta diariamente das 8
às 17 horas, localizada ao lado do Santuário Nossa Senhora
Aparecida, na Praça Pe. Donizetti.
Associação de
Fiéis do Pe
Donizetti trabalha
para divulgação do
Pe Donizetti
Faça seu cadastro através do e-mail
contato@padredonizetti.com.br ou pelo
site www.padredonizetti.com.br.

Há 6 anos foram exumados os retos mortais do Pe
Donizetti , no dia 09 maio de 2009, foram transladados
para o Santuário . Data inesquecível para os fiéis que
diariamente visitam o Mausoléu, que se encontra no
Santuário Nossa Senhora Aparecida em Tambaú.

Pe Donizetti e a Campanha da
Fraternidade 2015
“Servir o próximo e levar o Reino de Deus sem distinção”.
O tema da Campanha da Fraternidade de 2015 fez uma
reflexão sobre Igreja e Sociedade e lema:- “Eu Vim para
Servir”, com o objetivo de "Lutar por dignidade, por justiça e
igualdade”.
Os grandes oprimem, exploram o povo, mas entre vocês
bem diverso há de ser. “Quem quer ser grande se faça de
servo”. (C.F.2015).
Pe Donizetti viveu intensamente esta proposta, em servir
o próximo e levar o reino de Deus a todos, demonstrava o
seu amor ao próximo através de seus atos, fazia sem
distinção e sem alarde.

Trabalho das Zeladoras
completou 11 anos

As Zeladoras da Casa do Pe. Donizetti completou 11
anos de fundação no dia 4 de maio. O trabalho das
voluntárias é realizado com muita dedicação e carinho ao
cuidar dos pertences do Servo de Deus Pe Donizetti,
também anotam e classificam as graças alcançadas.
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