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“Deus não olha o quanto nós fazemos, mas 
com quanto amor nós fazemos”. (Madre Tereza 
de Calcutá)

Há vinte anos nascia a Associação de Fiéis do 
Pe. Donizetti que tinha como objetivo principal 
seguir seu estatuto: manter a imagem do Pe. 
Donizetti sempre viva. Mas, com o passar do 
tempo, observamos que este objetivo já estava 
sendo alcançado pela própria figura carismática 
do santo padre. Então se fez necessário traçar 
outro caminho e abraçar outra tarefa. E assim, 
após várias reuniões, a Associação decidiu 
trabalhar para a reabertura do Processo de 
Beatificação do Pe. Donizetti que estava 
arquivado na Diocese de São João da Boa Vista. 
Com o apoio do Pe. Abbondanzio Dante Donzelli 
participamos de várias reuniões com o Bispo 
Dom David Dias Pimentel que sempre dizia estar 
analisando o pedido. Em 2000 ele foi reaberto.

Naquele momento, era beatificada em Nova 
Trento, Santa Catarina, Madre Paulina. Fizemos 
uma visita à cidade que nos acolheu muito bem 
através do Pároco e das Irmãs. Preciosas foram as  
informações passadas pelas irmãs! Relataram detalhes do 
Processo de Beatificação e nos informaram que Madre 
Paulina foi Beatificada graças ao trabalho da Irmã Célia 
Cadorim, que, naquele momento, encontrava-se em Roma, 
Itália. De lá mesmo (Nova Trento) foi enviado um e-mail à 
irmã Célia expondo nossas intenções. Após alguns dias a 
Irmã Célia Cadorim nos parabenizou pelo trabalho dizendo: 
“Estou rezando para que Dom Davi Dias Pimentel analise o 
pedido da Associação e reabra o processo de beatificação 
do Pe. Donizetti e informo-lhes que quando retornar ao 
Brasil farei uma visita à Associação”. E assim o fez.

As súplicas da Irmã Célia, que há pouco no deixou e 
certamente está na Glória de Deus, foram ouvidas. Pois, em 
uma celebração no Santuário Nossa Senhora Aparecida, 
presidida por Dom Davi, em certo momento chamou os 
membros da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti para que 
ficassem ao  seu lado no altar e informou aos presentes que 
estava reabrindo o Processo de Beatificação, delegando à 
Associação de Fiéis o compromisso da parte financeira do 
processo. Foi uma vitória! Enfrentamos o desafio e fomos à 
luta. E assim, durante treze anos, a Associação de Fiéis se 
fez presente todos os domingos de manhã na entrada do 
Santuário, vendendo lembranças, recebendo doações 
através do Livro Ouro, trabalhando muito para que o 
processo de beatificação não sofresse paralisação.

E sempre atuante, nestes vinte anos, a Associação participou 
na cidade de Mairiporã do primeiro Encontro de Postuladores de 
Causa de Beatificação no Brasil sob a Coordenação do Casal Dr. 
Ana Lúcia Frigini e Dr. Ronaldo  Frigini.

O zelo para com o acervo dos pertences de um candidato 
à beatificação é de fundamental importância. A Associação 
de Fiéis, mostrando-se preocupada com o estado de 
conservação da casa e dos pertences do Pe. Donizetti levou 

a questão à presença do Pe. André Luiz Candioto, então 
Pároco do Santuário, que concordou plenamente com a 
nossa colocação e solicitou nosso apoio. Foram indicados, 
então, uma série de nomes – pessoas que estavam 
dispostas a abraçar este trabalho. E assim em 2004 
oficializou em ata a Equipe das Zeladoras da Casa Museu do 
Pe. Donizetti, que, esbanjando dedicação à causa, abraçou 
o desafio e até hoje desenvolvem com excelente dedicação 
a tarefa que fora a elas confiada.  

Outro passo importante da Associação de Fiéis, com o 
apoio do Poder Legislativo, foi a oficialização da Semana Pe. 
Donizetti, através da Lei Municipal número 1858 de 30 de 
Abril de 2004, enquadrando assim a Semana Pe. Donizetti 
no calendário Turístico Religioso. 

Com o andamento do processo de Beatificação do Pe. 
Donizetti chegara o momento da exumação dos restos 
mortais do Servo de Deus, em 2009. E mais uma vez, a 
associação de Fiéis marcou a sua presença no 
acompanhamento e na construção do Mausoléu no interior 
do Santuário.

No dia 10 de novembro deste ano, a Associação de Fiéis 
do Pe. Donizetti foi recebida na  Diocese de São João da 
Boa Vista pelo Bispo Dom Antonio Emídio Vilar, ocasião em 
que lhe foi  apresentado ao novo Bispo todo trabalho 
realizado nos 20 anos de fundação.

Foram vinte anos de muito trabalho, mas também de 
muita alegria; caminhamos por estradas íngremes e 
sinuosas, mas também encontramos pelo caminho pessoas 
maravilhosas como vocês associados que, acreditando no 
nosso trabalho, sempre nos tem apoiado.

Continuemos unidos e rezando pela beatificação do Pe. 
Donizetti que, pelo Decreto publicado no dia 10 de Outubro 
de 2017 recebeu o Título de Venerável. A um passo da 
Santidade.



Georgetto
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Foi celebrada a Missa de Ação de Graças pela 
Venerabilidade do Pe. Donizetti

Foi celebrada sábado, dia 9 de dezembro, às 9 horas, no 
Santuário Nossa Senhora Aparecida em Tambaú a Missa de  
Ação de Graças em agradecimento a Deus pelo Título de 
Venerável do Pe. Donizetti Tavares de Lima.

Muitos fiéis devotos participaram e todas as paróquias da  
Diocese de São João da Boa Vista bem como muitos Padres 
co celebraram a Eucaristia que foi Presidida pelo Bispo 
Diocesano Dom Antonio Emídio Vilar.

No início da celebração o Coordenador diocesano do 
processo o Dr. Ronaldo Frigini leu o texto do Decreto de 
reconhecimento da venerabilidade que, através da 

Congregação para as 
Causas dos Santos, em 
Roma, confirmou que o 
Pe. Donizetti viveu em 
grau heróico as virtudes 
t e o l o g a i s  d a  f é , 
esperança e caridade e 
as virtudes cardeais da 
prudência, fortaleza, 
temperança e justiça.

O Bispo Dom Vilar 
falou em sua homília 
sobre a importância deste 
Título, pois o próximo 
passo é a Beatificação do 
Pe. Donizetti.

Foi uma missa bem 
festiva , momento em que  
muitos devotos do Pe. 
D o n i z e t t i  p u d e r a m 
t a m b é m  a g r a d e c e r 
i n ú m e r a s  g r a ç a s 
a l c a n ç a d a s  p e l a 
i n t e r c e s s ã o  d e s t e 
Sacerdote zeloso na pregação e na administração dos 
Sacramentos, disponível no atendimento pastoral e no 
serviço aos pobres. 

O Venerável Pe. Donizetti Tavares 
de Lima  nasceu em Cássia-MG em 
1882.No próximo dia 03 de janeiro de 
2018, às 8h45min, horário em 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 a 
traduzia em obras. Seus pais se 
chamavam Tristão Tavares de Lima e 

de Francisca Cândida Tavares de Lima.

ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DO VENERÁVEL PADRE DONIZETTI 
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. 

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória)

136 anos de Nascimento do 
Pe. Donizetti

Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo!

Natal é o nascimento 
de Cristo. Ano Novo é o 
nascimento de uma nova 
esperança. Que o Natal 
seja brilhante de alegria e 
iluminado de amor.

Que o Venerável Pe. 
Donizetti, que é a razão 
m a i o r  d o s  n o s s o s 
esforços, junto a Deus, 

interceda por todos colaboradores e devotos.
São os votos da Diretoria e Membros da Associação de 

Fíéis do Pe. Donizetti.

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 de que tanto precisamos (faça seu pedido). Isso vos pedimos por 
Jesus Cristo Vosso Filho, na Unidade do Espírito Santo. Amém.
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