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O Processo de Beatiﬁcação do Pe. Donizetti está em Roma
Dia 14 de Setembro de 2015, completou seis anos que o
Processo de Beatiﬁcação do Pe. Donizetti foi aberto na
Congregação das Causas dos Santos no Vaticano em Roma.
Esta data está vinculada à celebração da Exaltação da
Santa Cruz, onde encontramos o maior sinal do amor de
Deus e que o Pe. Donizetti sempre falava a todos os ﬁéis.
Conﬁra abaixo os acontecimentos do Processo de
Beatiﬁcação do Pe. Donizetti que mostram o andamento dos
trabalhos já realizados até agora:
1992 - 21 de Fevereiro: Início da pesquisa sobre a vida e
fama de Santidade.
1996 - Concedido o Título de Servo de Deus. .
1997 - 16 de Março: O processo foi aberto e assim
Constituído o Tribunal Eclesiástico.
2009 - 8 de Maio: Exumação dos Restos Mortais do Pe.
Donizetti.

2009 - 16 de Maio: Encerrada a Fase Diocesana e
sepultamento dos restos Mortais no
Mausoléu no
interior do Santuário Nossa Senhora Aparecida.
2009 - 14 de Setembro: Abertura do processo de
Beatiﬁcação na Congregação das Causas dos Santos em
Roma
2010 - 29 de Outubro: Assinado o Decreto de Validade do
Processo.
2013 - 06 de Maio: O Vaticano enviou para Tambaú a
Positio, documentação de toda a investigação feita na
Primeira Fase do Processo. Documento este que está
sendo analisado por Cardeais da Congregação das Causas
dos Santos.
Seguindo a ordem dos tramites legais, a próxima etapa é
que o Pe. Donizetti receba o Título de Venerável, depois
Beato e o Processo seja ﬁnalizado com a Canonização.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi salva do
incêndio na Matriz Santo Antônio
Dia 11 de Outubro completou
86 anos do Incêndio na Matriz
Santo Antônio, quando a
Imagem de Nossa Senhora
Aparecida foi salva.
Pe.
Donizetti a levou para a Casa
Paroquial onde diariamente fazia
suas orações e ofertava ﬂores à
Mãe Aparecida e ali pedia sua
intercessão para todo povo ﬁel.
“Aquela Imagem, que pouco
tempo antes, chegara à cidade
durante um forte temporal e não
havia se molhado e nem

permitido que os ﬁéis se
molhassem, agora tinha ﬁcado
intacta enquanto tudo o mais fora
tomado por chamas, sem que
pessoa alguma ﬁcasse ferida.
Todos consideram isso o segundo
milagre feito pela Virgem em
Tambaú”. (G.P)
O P e . D o n i z e t t i
demonstrava grande carinho a
Nossa Senhora Aparecida e
deixou este ensinamento de
devoção a Maria sob o Título
de Aparecida.

Associação de Fiéis do Pe. Donizetti comemorou
18 anos de fundação
Associação de Fiéis do Pe. Donizetti comemorou 18
anos de fundação no dia 7 de setembro de 2015, cuja
missão é promover a divulgação do Pe. Donizetti e
agradece todos que enviaram felicitações pelo aniversário.
Com muitas bênçãos pela intercessão do Servo de
Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima o Trabalho continua.
Entre tantas ações da Associação algumas entre elas
estão: Participação na reabertura do processo de
Beatiﬁcação do Pe. Donizetti, Semana Pe. Donizetti,
entrega de medalhinhas e ﬁtinhas na missa da benção
para os que têm o nome de Donizetti, solicitação ao Reitor
do Santuário Nossa Senhora Aparecida para celebração

da missa no dia 16 de cada mês dedicado ao Pe. Donizetti,
participação do Encontro de Postulação - Autores das
Causas dos Santos do Brasil, colaboração com o Evento
de Encerramento da Fase Diocesana do Processo de
Beatiﬁcação, trabalho de vendas de produtos para
arrecadar fundos para a Campanha de Beatiﬁcação,
reforma da Casa Museu, catalogar testemunhos de
graças alcançadas e muitas outras atividades que são
como as sementes lançadas diariamente pelo agricultor,
pacientemente espera que elas germinem, cresçam
lentamente e seus frutos possam ser saboreados até
mesmo pelas gerações futuras.

Mais de sete mil peregrinos já
ﬁzeram o Caminho da Fé de Tambaú a
Aparecida.
Setembro/2015 - 83 peregrinos
Outubro/2015 -

84 peregrinos
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Estreou em Tambaú a Banda de Tambores Pe. Donizetti Tavares de Lima
O Servo de Deus Pe.
Donizetti Tavares de Lima
neste ano foi homenageado
através da criação da Banda
de Tambores em Tambaú na
qual leva o nome do
Sacerdote. A estréia ocorreu
no Desﬁle Cívico de
Aniversário de Tambaú, em
agosto.
O Pe. Donizetti dedicava-se
também aos rudimentos da

música e sempre incentivava os jovens a
descobrir sua vocação, para muitos,
ensinava a tocar instrumentos musicais.
A B a n d a d e Ta m b o r e s P e .
Donizetti Tavares de Lima tem
realizado apresentações em várias
cidades divulgando o nome do Pe.
Donizetti. Parabenizamos aos
organizadores pela iniciativa que o
Servo de Deus abençoe este
trabalho tão importante para a
nossa cultura.

Primeira Romaria de Cavaleiros Padre Donizetti
Dia 01 de novembro de 2015 aconteceu em Tambaú a
Primeira Romaria de Cavaleiros Pe. Donizetti. Foi um grande
evento que contou com a participação de muitos cavaleiros e
amazonas com suas Comitivas de Tambaú e Região. Às 10
horas foi celebrada a missa na Igreja São José e logo após a
Cavalgada saiu passando por várias ruas da cidade, centenas
de cavaleiros em seus cavalos, charretes, ao som do berrante
o carro de boi levava a Imagem de Nossa Senhora Aparecida
e à frente do desﬁle o quadro com a imagem do Pe. Donizetti.
Parabenizamos aos organizadores pela iniciativa, que

possa se tornar tradição e
ser incluída no calendário
cultural da cidade a
Cavalgada Pe. Donizetti,
m o m e n t o
d e
confraternização, fé e
entretenimento, com a
bênção do Servo de Deus
Pe. Donizetti Tavares de
Lima.

Testemunhos de Graças alcançadas
134 anos de Nascimento do
“Meu ﬁlho nasceu com deﬁciência nos dedos das mãos,
Servo de Deus Padre Donizetti eram tortos, pedi com muita fé ao Pe. Donizetti que o curasse
O Servo de Deus Pe.
Donizetti Tavares de Lima
nasceu no dia 03 de Janeiro de
1882 na cidade de Cássia em
M i n a s G e r a i s . E m
agradecimento a Deus pela
dádiva de sua vida, no dia 03 de
janeiro de 2016 será celebrada
missa de Ação de Graças no
Santuário Nossa Senhora
Aparecida, em Tambaú-SP, as
08h45min, horário que o Pe.
Donizetti nasceu.
134 anos de nascimento
deste homem que se tornou um
Santo Sacerdote e que deixou
um grande legado de fé e obras,

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo
“Que este Natal seja brilhante de
alegria e iluminado de amor celebrando
o nascimento do Menino Jesus e que
Ano Novo venha cheio de esperança e
realizações pela intercessão do Servo
de Deus Padre Donizetti”.
São os Votos da Diretoria e Membros
da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti a
todos os associado, colaboradores e
devotos do Pe. Donizetti..

Sítio Colina Verde
Integração Avícola

Rod. Padre Donizetti,km 2

e os dedos ﬁcaram normais, foi um milagre” M.A.S.
“Eu tinha o mal de Chagas, segundo os médicos não
tinha cura. Minha esposa fez o pedido ao Pe. Donizetti e
Nossa Senhora Aparecida depois de exames foi constatado
a minha cura. Venho todos os anos a Tambaú para
agradecer o milagre”. M.F.S. - SP.

Edital
O Presidente da Associação de Fiéis do Padre Donizetti, com
sede nesta cidade de Tambaú, SP. , baseado no art.17 do
Estatuto, convoca todos os associados da entidade, em dia com
suas obrigações sociais, até 48 horas antes, para eleição geral
de renovação e posse da diretoria, conselhos ﬁscal e consultivo.
A eleição será realizada no dia 01 de Dezembro de 2015, terçafeira, na sede da Associação de Fiéis do Padre Donizetti, na Rua Dr.
Alfredo Guedes, 281, sala 4, nesta cidade, sendo a primeira
convocação às 20 horas, com ¼ dos associados inscritos e quites
com suas obrigações sociais ou em segunda convocação, às 20
horas e 30 minutos, com qualquer número, superior a seis
associados habilitados. O encerramento da votação dar – se – a, às
21 horas e trinta minutos.
Conforme dispõe o artigo 21, o registro dos candidatos será
efetuado contendo chapas completas em carta protocolada, em
três vias, na Secretaria da Associação de Fiéis do Padre Donizetti,
até 48 horas antes da data de realização das eleições, requerido
pelo candidato que encabeça a respectiva chapa.
Após apuração dos votos, os eleitos serão empossados
imediatamente nos seus respectivos cargos.
Tambaú, 14 de Novembro de 2015.

José Renaldo Nogueira de Oliveira
Presidente

