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2017 Ano Mariano - 135 anos de Nascimento do Servo de
Deus Pe. Donizetti
“Ao olharmos para Nossa Senhora nós identiﬁcamos também o seu ﬁlho o Servo de Deus
Pe. Donizetti”.

Há 135 anos nascia o santo sacerdote Pe. Donizetti era
o dia 03 de janeiro de 1882 na cidade de Cássia-MG. Para
agradecer a Deus pela Dádiva do nascimento do Servo de
Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima, foi celebrada missa no
Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú-sp, no
horário que o Pe. Donizetti nasceu às 8h45min, presidida
pelo Reitor Pe. Anderson Godói de Oliveira-mps em sua
homilia ele destacou a vida santa do Pe. Donizetti, a
devoção a Nossa Senhora e a sua importância para a
cidade de Tambaú.
“Nós estamos vivendo um ano agraciado. Este ano que o
Santo Padre o Papa, colocou para toda igreja como ano
Mariano, pelos 300 anos que a imagem apareceu no Rio
Paraíba, ao olharmos para Nossa Senhora nós
identiﬁcamos também o seu ﬁlho o Servo de Deus Pe.
Donizetti e ao olharmos para o Servo de Deus nós

identiﬁcamos sua devoção para com Nossa Senhora
Aparecida. Aqui em Tambaú o Pe. Donizetti fez um sermão e
deu testemunho público dizendo que a devoção que ele tem
por Nossa Senhora foi transmitida para ele por sua mãe.”
“Pe. Donizetti se tornou uma referência pelos 35 anos
que ele residiu aqui em Tambaú, por tudo aquilo que
nossa cidade é reconhecida como “Cidade da Fé” e nós
temos dentro do nosso coração esta gratidão a Deus e
agradecemos o dom da vida do Pe. Donizetti, ele é uma
referência para nós por tudo aquilo que Deus tem
operado e ainda tem se manifestado nos dias de hoje
nesta cidade”.
Também foram muito visitados o Mausoléu e a Casa
do Pe. Donizetti. Os devotos agradeceram por sua
intercessão e rezam a Deus para que ele seja
Beatiﬁcado.

Testemunho de Graça Alcançada
Este testemunho relatado vem da
cidade de Mococa-SP. M.G.F. “Meu
esposo sofria de Insuﬁciência Renal
Aguda que é a perda súbita da
capacidade de seus rins ﬁltrarem
resíduos, sais e líquidos do sangue. Ele
passou por vários tratamentos, os
médicos diziam que seria muito difícil ser
curado. Complicou ainda mais quando
surgiu uma anemia profunda em seu
organismo. Possuímos grande fé em
Deus e pedimos a intercessão do Pe.

Donizetti. Então ele recebeu a graça
desejada e foi curado”.
Ela e o esposo estiveram no
Santuário e na Casa Museu para
deixar os agradecimentos por tão
grande graça alcançada.
Como está o Processo de
Beatiﬁcação do Padre Donizetti?
Está em trâmite na Congregação
das Causas dos Santos em Roma, na
fase de estudo dos milagres.

CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

Caminho da Fé 2017

71 peregrinos
2706-5
1878-10
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Templos Sagrados e o Pe. Donizetti
Matriz Santo Antonio foi reaberta
O Pe. Donizetti celebrou muitas missas nesta Igreja
A Matriz Santo Antônio passou por uma
reforma necessária, devido a rachaduras
ela foi interditada e após dois anos foi
reaberta para as celebrações no dia 12 de
Janeiro. Este grande patrimônio de nossa
cidade recebeu centenas de ﬁéis que
participaram da celebração da missa e
estavam muito felizes pela reinauguração
desta Igreja que é símbolo muito
importante para a história. Nesta Igreja
quando chegou a Tambaú o Pe. Donizetti
ministrou muitas Eucaristias e fatos
ﬁcaram marcados como a Entronização da
Imagem de Nossa Senhora Aparecida e o
incêndio no qual a mesma foi salva ilesa.

Mês de Março Também é dedicado ao Santo que leva o nome
da Réplica da Igreja São José que faz parte da história do
Servo de Deus Pe. Donizetti
Quando Tambaú tinha a Igreja São José em frente à Casa
Paroquial, onde morou o Pe. Donizetti, foi registrada a
presença de grande multidão que vinha a Tambaú para a
missa na Igreja São José e ouvir o Pe. Donizetti que
orientava o povo para a conversão em Deus. As suas
palavras eram ouvidas e acatadas por muitos. Após a morte
do Pe. Donizetti a Igreja São José foi demolida e ali foi
construído o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Algum

tempo depois foi construída a Réplica da Igreja São José e
inaugurada no dia 17 de Junho de 2001, em frente ao
Cemitério Municipal, onde toda quarta-feira às 19 horas é
celebrada missa e ali também acontece a Reza do Terço dos
Homens, o qual tem o nome do Pe. Donizetti.
Com visitação constante de ﬁéis em Tambaú estas
Igrejas fazem parte da História religiosa, onde as pessoas
vão e encontram a paz permanecendo em oração.

Réplica

Domingo de Ramos 2017 em Tambaú - 09 de Abril
Missas
Santuário Nossa Senhora Aparecida – Praça Pe. Donizetti n° 09
• Às 05h00 - com Benção dos Ramos e Missa
• Às 07h00 - com Benção dos Ramos e M i s s a
• Às 09h00 - com Benção dos Ramos e Missa

• Às 17h00 - Benção dos Ramos e procissão saindo da
Matriz Santo Antônio e São Sebastião indo até o Santuário
Nossa Senhora Aparecida.
• A 41ª. Marcha da Fé será realizada no dia 18 de Junho de
2017.

Tambaú

Corretora de Seguros

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.

(19) 3672-2889 / 3673-1838

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

Rua Coronel José Villela, 227 - Centro - Tambaú

Sítio Colina Verde
Integração Avícola

Rod. Padre Donizetti,km 2

