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Festa do Pe. Donizetti reuniu grande multidão em Tambaú
A 41ª Marcha da Fé, celebrando os
56 anos de falecimento do Pe.
Donizetti, no dia 18 de junho reuniu
grande multidão na missa campal, em
frente à Igreja São José, presidida
por Dom Antonio Emidio Vilar, Bispo
da Diocese de São João da Boa
Vista, a qual Tambaú faz parte,
vários sacerdotes co celebraram e
contou com a presença de
Diáconos, seminaristas, religiosos e
o povo em geral.
Dom Vilar em sua homília disse:“O Pe. Donizetti na glória de Deus no seu gesto de
carinho e atenção intercede por verdadeiras graças e
milagres. No céu, ele pode mais junto a Deus. Hoje
tudo isto vemos que a certeza que a santidade dele
está produzindo muitos frutos”. “Pe. Donizetti um
homem de Deus que se deixou guiar pelo Espírito
Santo”. “56 anos de falecimento do Pe. Donizetti, 41ª.
Marcha da fé e 50 anos do Santuário Nossa senhora
Aparecida. Quantas motivações bonitas para saborear
nestemomento de fé”.
O Pe. Anderson Godói de Oliveira agradeceu a presença
de todos e convidou para ouvirem e receber a bênção do Pe.
Donizetti. Logo após aconteceu a chuva de Rosas e
ﬁnalizando teve uma bateria de fogos de artifícios
anunciando o merecimento de todas as homenagens que

foram feitas ao Servo de Deus Pe. Donizetti, tudo sob o olhar da
Mãe Maria e com as bênçãos de Deus.
Novo Cruzeiro foi implantado em frente da réplica da
Igreja São José e Membros da Associação de Fiéis do Pe.
Donizetti juntos aos
r o m e i r o s
divulgaram as
obras e a fé do Pe.
Donizetti e muitos
associados também
participaram da
grande festa.
A próxima
Marcha da fé será
dia 17 de junho de
2018.

CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

Caminho da Fé 2017 384 peregrinos
2706-5
1878-10
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Concurso de Redação 2017 com o Tema Pe. Donizetti
atingiu o objetivo
Concurso de Redação com o tema:- Pe. Donizetti atingiu o objetivo mostrou grande interesse das
crianças em escrever sobre o Servo de Deus.

Os Estudantes do 5º Ano da Rede Pública de Ensino
puderam conhecer um pouco mais sobre a vida do o Servo
de Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima, através do 2º
Concurso de Redação com o Tema:- Pe. Donizetti, em um
trabalho histórico e cultural, houve grande interesse das
crianças em conhecer mais sobre a história deste grande

Sacerdote. Através de uma parceria entre a
Associação de Fiéis do Pe. Donizetti,
Departamento Municipal de Ensino e
Departamento de Turismo e Eventos o
objetivo do Concurso foi alcançado.
Também foi realizado um City Tour nos
pontos históricos de Tambaú.
No total de 300 alunos, das Escolas EMEB
“I. E. PEDRO MAZZA” EMEB “Prof.ª YVONE
FIORAVANTE. BARBON”, EMEB “ ZELINDA
SORDI SOBREIRA”, EMEB “ALFREDO
GUEDES” e EMEB “VEREADOR PRIMO
TESSARINI NETO”, participaram do Concurso,
destes foram selecionadas 24 redações, cinco
alunos receberam troféus como Destaque e os
demais foram homenageados com certiﬁcados
de participação.
A premiação aconteceu na noite do dia 07 de junho de
2017, às 19 horas no Centro de Convenções Zélia Maria de
Carvalho Biela-CET Pe. Donizetti.
Os destaques foram: Ana Luisa Lepri, Eduardo de Souza
Antônio,Camilo Henrique Nardeis,Davi Monteiro Alecrim e
Maria Clara de Sales.

Graça Alcançada
“Foi diagnosticado um nódulo em minha garganta. Minha mãe foi a Tambaú e me trouxe a oração do Pe. Donizetti, pedi
muito que o resultado da Biopsia não fosse câncer e graças a Deus e as orações ao Pe. Donizetti que intercedeu por mim
alcancei a graça e não era nada grave. Agradeço ao Pe. Donizetti por ouvir minhas suplicas e interceder por mim ao Pai do
Céu. (F.C. São Paulo).

Pe. Donizetti 109 anos de Sacerdócio
Pe. Donizetti - 109 anos de Ordenação Sacerdotal. No
dia 12 de Julho de 1908 ele tornou-se Sacerdote para
sempre. “O Sacerdote é o Amor do Coração de Jesus”.
Pe. Donizetti comunicou o amor de Deus a todas as
pessoas.

Conﬁra o novo site da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti: www.padredonizetti.com.br
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