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“O Pe Donizetti viveu a vida inteira para tornar Jesus Cristo
mais conhecido”, disse Dom Darci na 39ª. Marcha da Fé
A Marcha da Fé em homenagem ao 54º ano de
falecimento do Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de
Lima, no dia 21 de junho de 2015 reuniu cerca de 25 mil
pessoas. A missa em frente a Igreja São José foi presidida
por Dom Darci José Nicioli,
Bispo auxiliar de Aparecida
do Norte, vários sacerdotes
concelebraram.
“O Pe Donizetti viveu a
vida inteira para tornar Jesus
Cristo mais conhecido”, “Pe
Donizetti como todos sabem
era muito devoto de Nossa
Senhora Aparecida ele pregou a maternidade divina, Maria
é a mãe de Deus e ele sabia disso, ele amava esta verdade”,

Voluntários enfeitaram o Carro
Andor com carinho e dedicação

disse Dom Darci,
que trouxe a Tambaú
a Imagem Peregrina
d a S e n h o r a
Aparecida, em um
m o m e n t o d e
devoção todos se
consagraram a
Nossa Senhora. Ao
final foi ouvida a
Benção do Pe. Donizetti, muitas curas são atribuídas ao Pe.
Donizetti através de sua benção. “Ele é nosso intercessor
junto a Deus”.
A próxima Marcha da Fé será realizada no dia 19 de
Junho de 2016, jubileu de 40 anos.

Pe. Donizetti 107 anos de
Ordenação Sacerdotal
Após decidir dizer “sim” à sua
vocação sacerdotal Pe. Donizetti
cumpriu o que prometeu no dia
de sua Ordenação em 12 de
Julho de 1908, era obediente à
Igreja e evangelizava a todos
sem distinção, tinha sempre uma
palavra de ânimo e orientava a
todos como o pai que ama o filho.

Testemunho
Com grande carinho e dedicação ao Pe. Donizetti
e Nossa Senhora Aparecida que vários voluntários da
cidade de Tambaú enfeitam todo ano o carro andor
para a Marcha da Fé, onde são colocadas as imagens
da Mãe de Deus e do Pe Donizetti.
O enfeite é realizado com centenas de flores de
várias cores e neste ano o quadro com a Imagem do
Pe. Donizetti foi colocado em cima de um motor que
fazia com que ele girasse para que todos pudessem ver
melhor a imagem do Padre.

No dia 16 de Junho de 2015 o
Caminho da Fé de Tambaú a Aparecida,
completou 12 anos, aproximadamente
8 mil peregrino já fizeram O "Caminho
da Fé" que é uma trilha de
peregrinação, com 420 km de extensão,
inaugurada em 16/06/2003.

“Tive Trombose na perna esquerda, pedi ao Pe. Donizetti
que me curasse e fui atendida”. O.P. Ribeirão Preto-sp.
“Comecei a passar mal, foi diagnosticado hepatite no
fígado fiquei muito mal , pedi a intercessão do Pe. Donizetti
e fui curada”. O.F. Pouso Alegre-mg.’’

A Ultima Benção – 60 anos
depois em DVD
A apresentação da Ultima Benção do Pe Donizetti, 60
anos depois, encenada no dia 31 de Maio de 2015, pela
Associação Cultural Quintal das Artes e a Paróquia
Santuário, foi gravada por P. Produções, o DVD pode ser
adquirido por 20 Reais com a Associação de Fiéis do Pe
Donizetti, localizada na rua Dr.Alfredo Guedes, 281, sala 4.
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Pe. Donizetti também sonhava com melhorias para Tambaú. A
Fé como referência. Vocação ao Turismo Religioso
Pessoas relatam que mesmo com grande multidão na cidade de Tambaú em 1955, quando a cidade
tinha 69 anos de fundação, o Pe. Donizetti abençoava todo o povo em frente à Casa Paroquial, “sempre
havia ordem e respeito, nunca houve uma epidemia, o Padre se preocupava e queria o bem estar dos fiéis”.
Pe. Donizetti era contra a exploração nos preços da água e dos alimentos e em seu coração queria
melhorias para que a cidade acolhesse bem o romeiro.
Para acolher grande multidão Tambaú não tinha estrutura, mas toda aquela gente era acolhida pelos
moradores no “improviso” com o que se podiam oferecer naquela época, mesmo sem o conforto da
estadia, todos saiam daqui agraciados com o que vinham buscar, que era a benção de Deus através do
Pe. Donizetti e assim voltavam para suas cidades com a fé renovada em Nosso Senhor, através do
sacerdote ouviam e acolhiam a Palavra de Deus.

Centro de Acolhimento aos Romeiros
A Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida começou no mês de julho a realizar o projeto de Centro de Acolhimento
aos Romeiros com a limpeza do terreno que se localiza na rua atrás do Santuário, assim irá proporcionar mais conforto e bem
estar aos romeiros e peregrinos. Com a construção do restaurante, os romeiros poderão fazer sua refeição com tranquilidade e ter
um momento de descanso.

Município interesse Turístico Cidade da Fé
No dia 16 de Julho de
2015, o Poder Executivo
e Legislativo de Tambaú
estiveram naAssembléia
Legislativa do Estado de
São Paulo, onde foi
ratificado o interesse em
concorrer com uma das
140 vagas para Município
deInteresseTurístico.
O Projeto se
encontra em tramite. Foi esclarecido que o referido projeto
será em breve encaminhado para apreciação da Secretaria

de Turismo e que se espera que a cidade receba o Titulo tão
merecido,comoqualhaverámuitomaisinvestimentonestaárea.

Associação é constituída por fiéis devotos e zela
pela memória do Pe. Donizetti
Associação de Fiéis do
Pe. Donizetti, constituída
por fiéis devotos e é a voz
dos admiradores do
saudoso Donizetti Tavares
de Lima e tem por objetivo
zelar pela memória e ideais
de vida do Pe Donizetti,
bem como promover
estados para divulgação
seus exemplos como
pastor de almas e cidadão
integro.
A Associação de Fiéis
tem trabalhado vendendo
produtos que contam a história do Servo de Deus no qual toda renda é destinada em prol da Beatificação do
Pe. Donizetti e da reforma da Casa Museu onde o sacerdote morou.
A Entidade também luta e apóia as melhorias constantes do atendimento sob todos os aspectos aos devotos do
Pe. Donizetti que visitam a cidade de Tambaú à procura da memória deste sacerdote que acima de tudo amava o
próximo e queria o bem estar de todos.

Na Madeireira Oliveira você encontra tudo para o
madeiramento de sua obra, como vigamentos em
Peroba do Norte e Eucalipto, tábuas de Cedrinho e
Pinus, Pontaletes, etc.

Telefone: (19) 3673-1240
Rua José Silvestre, 99

Comercio de combustíveis

Rua Santo Antônio, 211 Tel. 19 3673-1008

