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CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

Em 2017 - 20 anos zelando pela memória e ideais do Padre Donizetti

Associação de Fiéis do Pe. DonizettiAssociação de Fiéis do Pe. Donizetti
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Venerável  Pe. Donizetti
Com grande alegria todos os fiéis devotos do Pe. 

Donizetti receberam a informação vinda do Vaticano no 
dia 10 de outubro que o Papa Francisco autorizou a 
Congregação para causas dos Santos a promulgar o 
Decreto de Venerável do Pe. Donizetti Tavares de Lima, 
declarando as suas virtudes heróicas. Este título é o 
reconhecimento de que Padre Donizetti viveu em grau 
heróico as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, 
bem como as virtudes cardeais da prudência, fortaleza, 
temperança e justiça, vividas de forma extraordinária, 
perante Deus e o próximo. No caso de Padre Donizetti, 
também fo i  comprovado que o re l ig ioso v iveu 
virtuosamente os votos evangélicos da pobreza, 
obediência, castidade e humildade. 

Os sinos do Santuário Nossa Senhora Aparecida em 
Tambaú anunciaram a felicidade de todos os devotos que se 
uniram entre sorrisos , lágrimas e fogos de artifícios em 
forma de agradecimento por tão grande graça alcançada na 
semana de novena pelos 300 anos de Bênçãos  desde que 
a Imagem de Nossa Senhora Aparecida foi retirada das 
águas do Rio Paraíba e que o Pe. Donizetti cultivava grande 
carinho e devoção à mãe de Deus, também chegava à 
lembrança o incêndio na Matriz  Santo Antonio ocorrido 11 
de outubro de 1929, a imagem de Nossa Senhora foi salva 
sem queimaduras e  preservada das chamas,   isto  foi  um 
sinal a todos que tem fé.

A etapa seguinte do 
p r o c e s s o  d e 
Beatificação é  que os 
milagres atribuídos ao 
saudoso padre sejam 
aceitos pela Igreja 
C a t ó l i c a  e  i s t o 
ocorrendo o Padre 
Donizetti passará de 
Venerável a Beato e, 
p o s t e r i o r m e n t e , 
poderá ser canonizado 
para se tornar Santo 
recebendo assim a 
glória dos altares.

A Associação de 
Fiéis do Pe. Donizetti, 
juntamente com todos 
o s  a s s o c i a d o s 
devotos, há 20 anos divulgando a vida e obra do Pe. 
Donizetti, agradece a Deus por tamanha dádiva alcançada 
no processo de Beatificação que foi aberto em 1992 e após 8 
anos em Roma chegou ao ápice de mais uma etapa.

No dia 12 de Julho de 1908, o Pe. Donizetti tornou-se 
Sacerdote para sempre e  comunicou o amor de Deus a 
todas as pessoas. 

ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO 
DO VENERÁVEL

PADRE DONIZETTI TAVARES DE LIMA

Pai Santo, nós vos louvamos e agradecemos pela vida de 
santidade do Padre Donizetti, por suas virtudes e dons. Ele 
foi sacerdote zeloso na pregação e na administração dos 
Sacramentos, disponível no atendimento pastoral e no 
serviço aos pobres, e foi ungido em distribuir bênçãos pela 
intercessão de Nossa Senhora Aparecida. 

Para vossa glória e salvação das almas, nós vos 
pedimos que ele seja elevado à honra dos altares e que, 

por sua intercessão, 
nos concedais a graça 
d e  q u e  t a n t o 
precisamos (faça seu 
p e d i d o ) .  I s s o  v o s 
pedimos por Jesus 
Cristo Vosso Filho, na 
Unidade do Espírito 
Santo. Amém.
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória)

2017 – 709 Peregrinos 

Novo Site da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
www.padredonizetti.com.br

C o n v i t e
Missa de Ação de Graças

 pelo Título de Venerável concedido
ao Pe. Donizetti Tavares de Lima.

Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida (Tambaú)
Data: 09 de Dezembro de 2017
Horário: 09 horas da manhã

Venha participar deste grande momento
 de fé e agradecimento por mais uma

 etapa concluída do processo de Beatificação,
 contamos com a presença de todos os fiéis devotos 

do Pe. Donizetti.
Estará presente o

Bispo Dom Antonio Emídio Vilar 
e toda a diocese
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Missa de Ação de Graças marcou os
20 Anos da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti

Para marcar os 20 anos de Instituição da Associação de 
Fiéis do Pe. Donizetti foi celebrada Missa de Ação de 
Graças, dia 09 de Setembro, às 19 horas, no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida, a comunidade e romeiros se 
reuniram para agradecer a Deus por muitos objetivos 
alcançados.

José Renaldo Nogueira de Oliveira presidente atual disse 
que o principal trabalho da Associação é a divulgação da 
vida e obra do Pe. Donizetti, e trabalhar sempre em prol da 
sua Beatificação, e que este sonho maior se realize junto 
com os fiéis que colaboram para que isto ocorra.

Disse também que é muito abençoado por fazer parte da 
Associação do Pe. Donizetti onde pôde conhecer a vida, a 
obra e milagres realizados pelo Patrono desta entidade e 
que já recebeu duas graças por intercessão do Padre 
Donizetti e Nossa Senhora Aparecida.

Após a missa foram entregues Certificados e Medalhas 
comemorativas dos 20 anos, para a Diretoria registrando 
toda a missão dos integrantes que com certeza será 
guardado com todo carinho no coração de cada um.

Agradeceu a toda diretoria,associados e colaboradores 
pela dedicação e amor com a Associação de Fiéis do Padre 
Donizetti.

José Adilson Pieruzzi, que ficou treze anos como 
Presidente, falou sobre o trabalho da Associação “nós 
conseguimos muitas realizações graças ao grupo que existe 
e a integração de todos, e é uma alegria, uma satisfação 
enorme este trabalho feito por nós, que só estamos com um 
único objetivo: de conquistar a Beatificação do Pe. 
Donizetti”.

Ana Maria Salles agradeceu a homenagem recebida e 
disse que a sala onde está a sede da Associação do Pe. 
Donizetti sempre estará à disposição desta Associação e 
lembrou a fé de seus pais e família no Servo de Deus.

 Foi uma noite de muita gratidão pelos 20 anos de muita 
Fé,amor e trabalho por uma causa nobre e Santa, e que esta 
messe continue com todos colaboradores neste ano 
abençoado por Deus e pela intercessão do Pe. Donizetti 
agora Venerável, com as virtudes reconhecidas, nobres, 
respeitáveis, ao mesmo tempo humildes e simples.

Biografia do Pe. Donizetti 
foi lançada em Italiano  

A Europa agora pode conhecer mais sobre a vida do 
Sacerdote e seus milagres, o Escritor Gaetano Passarelli 
lançou no mês de setembro/2017 a Biografia em Italiano 
do Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima, com o 
Título Donizetti Tavares de Lima di Tambaú, II taumaturgo, 
com 198 páginas. 

F o i 
realizado o 5° 
Encont ro  de 
responsáveis 
pelas causas 
dos Santos em 
J a g u a r á  d o 
Sul-SC,  de 25 
à  2 8  d e 
Setembro. O 
Pe. Anderson 
G o d ó i  d e 
Oliveira que é o 
Vice Postulador da Causa de Beatificação do Pe. Donizetti 
esteve participando e disse:- “O processo está bem 
encaminhado, na hora certa Deus nos dará a graça de sua 
beatificação”.        

Estava presente o Postulador da Causa de Beatificação 
do Pe. Donizetti, o italiano, Dr. Paolo Vilotta, que foi nomeado 
recentemente postulador geral da Congregação para as 
Causas dos Santos do Vaticano. 

5º Encontro sobre Beatificação

Centenas de cavaleiros de Tambaú e de cidades da 
região participaram da Romaria realizada em Tambaú no dia 
24 de Setembro. Às 9 horas da manhã foi celebrada missa 
na Igreja São José e depois saiu a cavalgada que percorreu 
várias ruas da cidade levando o quadro com a Imagem do 
Pe. Donizetti e Nossa Senhora Aparecida. Parabéns aos 
organizadores por este momento de fé, confraternização e 
entretenimento. 

Pe. Donizetti foi homenageado na  
terceira Romaria de cavaleiros
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