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CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

135 anos de Nascimento
do Pe. Donizetti

Pe. Donizetti nasceu em Cássia-MG em 1982. No
próximo dia 03 de janeiro de 2017, às 8h45min, horário que
ele nasceu, será celebrada missa de Ação de Graças no
Santuário Nossa Senhora Aparecida. Tambaú se prepara
para celebrar o nascimento deste grande homem que
durante sua vida viveu a fé edificada em Deus e as traduzia
em obras.

Seus pais eram: Tristão Tavares de Lima e Francisca
Cândida Tavares de Lima, ele teve oito irmãos.

Pais do Pe. Donizetti

Cerca de 500 cavaleiros de Tambaú e de cidades da

região par�ciparam da Romaria realizada em Tambaú

no dia 25 de Setembro. Às 9 horas da manhã foi

celebrada missa e em seguida a cavalgada percorreu

várias ruas da cidade levando o quadro com a Imagem

do Pe. Donize� e Nossa Senhora Aparecida. Parabéns

aos organizadores por este momento de fé,

confraternização e entretenimento.

Segunda Romaria de cavaleiros
Padre Donizetti contou com

grande participação

Diocese de São João da Boa Vista tem novo Bispo

Dom Antonio Emídio Vilar, tomou posse no dia 20 de Novembro, em
São João da Boa Vista-sp, milhares de pessoas participaram da missa
que foi celebrada às 10 horas no CIC. Ele chegou com a missão de
continuar a viver o seu lema episcopal: A Vida pelas Ovelhas. Dom
D a v i d D i a s
Pimentel pediu
r e n u n c i a
conforme direito
C a n ô n i c o ,
trabalhou 15 anos
como Pastor se
d e d i c o u
t o t a l m e n t e n o
cumprimento do
seu episcopado.

Dom Antonio Vilar Dom Davi D.Pimentel Missa de posse

Agosto           43 peregrinos
Setembro      79 peregrinos
Outubro         79 peregrinos
Novembro     64 peregrinos
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A A.F.P.D. comemorou 19 anos de fundação no dia 7

de setembro, sua ins�tuição foi feita para promover a

divulgação da vida e obra do Servo de Deus Pe.

Donize� Tavares de Lima e con�nua a trabalhar para a

sua Bea�ficação.

Associação de Fiéis do Pe.
Donizetti completou 19 anos

O processo de Beatificação do Pe. Donizetti tem recebido
toda a dedicação para melhor andamento. Desde setembro
de 2014, está em trâmite na Congregação dos Santos no
Vaticano. É necessário que continuemos em oração para
que todo o trabalho tenha bom êxito e breve lhe seja
concedido o título de Beato.

Como está o Processo de
Beatificação do Pe. Donizetti?

Foi no dia 11 de Outubro de 1929

que a Igreja Matriz Santo Antonio

em Tambaú pegou fogo e

somente a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi salva

do incêndio. O Pe. Donizetti levou a imagem para a Casa

Paroquial e diariamente fazia suas orações e pedia a

interseção para todo o povo.

87 anos do Incêndio na Matriz
em que Imagem de Nossa

Senhora foi salva

Milagres sem fronteira
O Santuário

Nossa Senhora
aparecida de
Tambaú-sp, e a
Casa Museu
Padre Donizetti
r e c e b e r a m
uma excursão
de Recife-PE
organizada por
D o n a L u i z a
P e d r o s a
B a r r e t o
Menezes, com
o propósito de
agradecer uma

graça recebida pela intercessão do Pe.Donizetti.
Ela relatou que sua filha Kênia, 49 anos, estava infectada

pelo vírus Zika e ainda contraiu uma infecção urinária. Com
a gravidade deste quadro clínico havia necessidade de
internação. Mas, ainda em casa, ouvia pelo computador o
programa do Zito, radialista do Distrito da Estrela, povoado a
7 km de Tambaú, que transmitia a benção do saudoso Padre
Donizetti. Com fé, colocou um copo com água, rezou junto,
bebeu a água e deu-a também à filha. Logo após dirigiu-se
ao hospital para a internação. Porém, no dia seguinte, pela
manhã a filha apresentou grande melhora e já estava
andando, recebendo assim alta médica. Dona Luiza, que
nunca ouviu falar do Pe. Donizetti organizou a excursão com
45 pessoas com o intuito de conhecer a vida do Servo de
Deus e agradecer a graça recebida.

Os peregrinos foram recepcionados pelas zeladoras da
Casa Museu, pelo Coordenador do Departamento de
Turismo e Eventos Municipal Edílson Faria, Francisco
Sartori e membros daAssociação de Fiéis do Pe. Donizetti.

Foram momentos de alegria e emoção e sentido de perto
a fé de pessoas que vieram de tão longe para conhecer a
vida do Servo de Deus e o local em que ainda acontecem
muitas graças e milagres.

A peregrinação ainda foi arrematada com a presença de
Pe. Luiz da cidade de Pontal que se encontrava no
Santuário deu a benção aos romeiros e às lembranças
adquiridas por eles. Pe. Luiz declarou que nasceu no dia 03
de Janeiro, data do aniversário do Pe. Donizetti.
Coincidência ou providência?

(Texto:- Angelina Biasoli Pieruzzi )

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
Que o amor que é Jesus esteja em

todos os corações. É com esse
espírito que a A.F.P.D., neste ano que
se finda, vem agradecer a confiança
depositada em nossa diretoria, e
continuar os avanços que estamos
alcançando com a sua ajuda. Você
associado, é peça fundamental, para
continuarmos com o trabalho e as

conquistas, que cada vez mais vem nos
brindando.

Que o Pe. Donizetti, que é a razão
maior dos nossos esforços, junto a Deus,
interceda por todos colaboradores e
devotos.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo,
são os votos da Diretoria e Membros da
Associação de Fíéis do Pe. Donizetti.


