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A Marcha da Fé
será realizada no dia
19 de junho de 2016.
Há 40 anos é feita a
caminhada do
Santuário até o
Cemitério Municipal,
há 55 anos falecia o
Pe. Donizetti, há 90
anos ele chegava a
Tambaú .
As celebrações das
missas no Santuário
Nossa Senhora
Aparecida serão nos
seguintes horários: às
4h, 5h30, 7h, 8h30, 10h
e 12h, a Marcha da Fé
sairá às 8 h.

Em 1882 nasceu Donizetti
No dia 03 de
Janeiro de 1882, na
família Tavares de
Lima, nascia o quinto
ﬁlho, um menino que
fora muito amado,
como os demais
irmãos, por seus pais
Tristão e Francisca, “o
seu nome será
Donizetti”, disse o seu
(pais do Pe. Donizeitti)
pai, em homenagem ao a um grande músico italiano.
Nas missas celebradas nesta data em Tambaú, no
Santuário Nossa Senhora Aparecida, muitos devotos
participaram de um momento de muita oração pela alma do
querido Sacerdote.
O Pe. Donizetti Nasceu em Cássia-MG e recebeu o
Sacramento do Batismo no dia 22 do mesmo mês, também
nascendo para a vida Cristã, seus padrinhos foram João
Baptista de Mello e Anna Cândida de Mello e Souza.

Estátuas do Pe. Donizetti e de Nossa Senhora Aparecida
chamam a atenção por grande signiﬁcado e bênção
O Sr. Aparecido Donizetti Zanetti
proprietário da empresa ADZ em
Tambaú, mandou confeccionar duas
estátuas: uma do Pe. Donizetti e
outra de Nossa Senhora Aparecida,
por sua fé e de toda família no Pe.
Donizetti e Nossa Senhora
Aparecida.
Em agradecimento a todas as
conquistas em sua vida, suas três
ﬁlhas têm Donizetti no nome: Ariane
Donizetti, Aline Donizetti e Amanda
Donizetti e com iniciais da letra A de
Aparecido, que é o seu nome, em
homenagem à mãe de Deus. Ele
montou sua Empresa e colocou o
nome de ADZ, empresa de Máquinas
Industriais, com as iniciais do seu
nome e das três ﬁlhas.
Dona Ivete, sua esposa, foi
batizada pelo Pe. Donizetti e quando
criança ela tinha saúde muito
fragilizada e com a intercessão do
Santo Sacerdote superou todos os problemas.
Para eternizar a sua devoção e agradecimento ao Pe.
Donizetti e Nossa Senhora Aparecida mandou confeccionar

duas estátuas, fabricadas na
cidade de Londrina no Paraná,
o artesão fez as faces de
acordo com uma foto, em todos
os detalhes. Ambas têm três
metros de altura, e foram
instaladas no ano de 2006,
propositalmente viradas em
direção do Santuário Nossa
Senhora Aparecida.
A iniciativa do Sr. Aparecido
Zanetti, faz com que a
p o p u l a ç ã o d e Ta m b a ú e
Romeiros, todos que passam,
pela Rodovia Pe. Donizetti, na
SP 332, Km 271, venerem
estes dois modelos de vida
Santa em Cristo e assim
através do seu testemunho
mostra sua fé e gratidão no Pe.
Donizetti e Nossa Senhora
Aparecida.
O tamanho e beleza dos
dois monumentos chamam a atenção de todos que
por ali transitam, em outubro fará dez anos da
instalação.

CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA
Em 2015 - 830 peregrinos
Em 2016 - 62 peregrinos
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Grande número de Romeiros passaram por Tambaú em 2015
A fé traz
g r a n d e
movimentação
de peregrinos
na cidade de
Tambaú. Para
buscar uma
graça ou pela
gratidão por ter
alcançado o
milagre em sua

vida, pela intercessão do Pe. Donizetti e Nossa Senhora
Aparecida.
Em um levantamento feito pelas Zeladoras da Casa
do Pe. Donizetti foi mostrado que em 2015, no
Sa n tu á ri o N o ssa Se n h o ra Ap a re ci d a e a C a sa
Museu Pe. Donizetti somaram 96.481 registros.
Muitos Estados do Brasil estiveram representados
em Tambaú, alguns deles:- Paraná, Rondônia,
Alagoas e Espírito Santo. Estrangeiros também
visitaram a cidade, vindos do Chile, Argentina, Itália
e Canadá.

Semana Santa em Tambaú e o Ano da Misericórdia
Em novembro de
2015 foi realizada a
solenidade para o
início do Ano da
Misericórdia,
anunciado pelo
Papa Francisco
durante celebração
Penitencial em
Roma dizendo: “Jubileu Extraordinário terá como seu centro
a misericórdia de Deus”, a Porta da Misericórdia foi aberta

Símbolo da Cidade de
Tambaú passa por reforma
A Matriz Santo Antônio
está passando por reforma
necessária devido a
rachaduras em sua
estrutura, ela foi interditada
temporariamente, em breve
a Igreja que é um dos
Patrimônios de Nossa
Cidade será reaberta.
Nesta Igreja quando
chegou a Tambaú o Pe.
Donizetti ministrou muitas
celebrações e fatos
ﬁcaram marcados como a
Entronização da Imagem
de Nossa Senhora Aparecida e o incêndio no qual a mesma
foi salva ilesa.

Como está o Processo de
Beatiﬁcação do Pe. Donizetti?
O andamento do Processo de Beatiﬁcação do Pe.
Donizetti continua com a investigação dos milagres. O
Processo de Beatiﬁcação que está na Congregação das
Causas dos Santos, em Roma, está na fase de anotações
dos milagres realizados pela intercessão do Pe. Donizetti.
Se a Congregação aprovar e reconhecer algum relato como
milagre o Pe. Donizetti receberá o Título de Beato.
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no Santuário de Nossa Senhora Aparecida e toda pessoa
que por ela passar, que esteja em estado de Graça, recebe
as indulgências da Igreja.
Tradicionalmente muitos Romeiros vem a Tambaú para
celebrar o começo da Semana Santa, assim como os
tambauenses poderão ter a grande graça de receber as
bênção de Deus pela intercessão do Pe. Donizetti.
O Domingo de Ramos será celebrado no dia 20 de
Março, as missas com bênçãos dos Ramos no Santuário
Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú, serão nos
seguintes horários: às 5h, 7h, 09h30min e 18 horas.

Campanha da Fraternidade de
2016 Atenção para o
Saneamento Básico
Campanha da
Fraternidade deste ano
tem como Tema:- Casa
comum, nossa
responsabilidade e o
Lema: - Quero ver o
direito brotar como fonte
e correr a justiça qual
riacho que não seca.
Mais de 100 milhões de pessoas vivem sem o saneamento
básico no Brasil. Pela quarta vez a Campanha da Fraternidade é
realizada de forma ecumênica com o objetivo principal de
chamar a atenção para a questão do saneamento básico no
Brasil e sua importância para garantir desenvolvimento, saúde
integral e qualidade de vida para todos. A questão ecumênica
não atinge somente os católicos, mas todas as pessoas,
independente da fé que professem.

Pe. Anderson Completou 12
anos de Sacerdócio
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti parabeniza o Pe.
Anderson Godoi de Oliveira pelos 12 anos de ordenação
sacerdotal e evangelização aqui em Tambaú com amor e
dedicação nos trabalhos para a Beatiﬁcação do Servo de
Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima.
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Visite o nosso site
www.aescolar.com.br
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