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Papa Francisco recebeu Dom Vilar no Vaticano
Entre os dias 18 e 23 de março de 2018, o Bispo
Diocesano Dom Antonio Vilar (SDB) esteve em
Roma, acompanhado pelo Monsenhor Orlando
Panacci e pelo Padre Anderson Godói. A viagem foi
agendada em razão de diversos compromissos
oﬁciais, que começaram logo no dia 19, com uma
visita à casa geral dos Salesianos de Dom Bosco,
congregação da qual o Bispo da Diocese de São
João da Boa Vista faz parte.
Na mesma data, na Basílica de São Pedro, Dom
Vilar concelebrou com o Papa Francisco, a Missa de
ordenação episcopal de três novos núncios:
Monsenhor Waldemar Stanisław Sommertag,
Núncio na Nicarágua; Monsenhor Alfred Xuereb,
Núncio apostólico na Coreia e Mongólia e o
Monsenhor José Avelino Bettencourt, Núncio na
Armênia e Georgia. O Papa sublinhou que o Bispo
tem uma missão 'para o bem dos homens nas
coisas que se referem a Deus' e acrescentou: “Não
para os negócios, para a política, ou para outras
coisas”.
PADRE DONIZETTI
No dia 20, em companhia do postulador da causa do
Padre Donizetti Tavares de Lima, Paulo Vilota, a comitiva da
Diocese de São João teve um encontro com o Cardeal
Ângelo Amato, prefeito da Sagrada Congregação para a
causa dos santos. O Cardeal mostrou que o processo do
Padre Donizetti está ágil. “Ele é um grande admirador do
Padre Donizetti e o considera um forte exemplo de padre
diocesano, de testemunho do evangelho e de doação de sua
vida pelo povo sofrido. Quanto aos prazos para a
beatiﬁcação, o milagre requerido já passou pelos médicos e
agora já vai passar pelos cardeais”, explicou Dom Vilar.
Padre Donizetti, que exerceu suas funções na cidade de

Tambaú e ganhou reconhecimento popular dos católicos por
suas intercessões milagrosas, já é considerado venerável
pela Igreja.
Na quarta (21) o grupo participou da Audiência Geral com
o Papa Francisco que, antes de sua catequese sobre a
Eucaristia, lembrou que aquele era o primeiro dia da
Primavera: “Ele usou o símbolo das plantas que ﬂorescem
se bem regadas, se unidas à raiz. Assim, convidou a regar a
vida pela oração e os sacramentos, para que a Páscoa cristã
seja ﬂorida de boas obras, virtudes, gestos de bem para os
outros. E disse: Nunca cortemos as raízes com Jesus”,
relembrou Dom Vilar, que foi recebido pelo Papa após a
audiência.
Fonte:- Diocese de São João da Boa Vista: Pascom

42ª. Marcha da Fé será dia 17 de Junho
Confira a Programação
O Santuário Nossa Senhora Aparecida, através do Pe. Anderson
divulgou a programação da 42ª. Marcha da Fé e o Tríduo em preparação.
Dia 14 de Junho: às 19h - Missa no Santuário Celebração do Vigário Episcopal Pe. Celso de Abreu.
Dia 15 de Junho: às 19 horas – Missa no Santuário, Celebração do Vigário Episcopal Pe. Ramiro.
Dia 16 de Junho – 57 anos de Falecimento do Pe. Donizetti, às 11:15 horas missa presidida pelo Bispo Dom Antonio
Emidio Vilar, no Santuário.
Às 19 horas Missa em frente a Igreja São José com os Padres de Tambaú e após a missa haverá show.
Dia 17 de Junho – às 8 horas inicio da Marcha da Fé saindo do Santuário e missa campal presidida pelo Bispo Dom Vilar.
No Santuário serão celebradas missas às 4h, às 5:30h, às 7h, às 08:30 h, às 10h e 12 h.
Novo Site da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
www.padredonizetti.com.br

CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

424km

Rua Dr. Alfredo Guedes, 281 - Sala 4
Tambaú/SP - CEP: 13710-000
site - www.padredonizetti.com.br
Anuidade: R$ 35,00 (Trinta e cinco reais)
Banco do Brasil: 001 Agência 2706-5 C.Corrente 0.512-6
Siscoob Crediccoonai - 756 Agência 3210 C.Corrente 1878-10
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Obrigado Associado
Somos muito gratos a todos os ﬁéis devotos do Pe.
Donizetti associados junto a esta entidade que tem o intuito
especiﬁco de honrar a vida e obra do Venerável Pe. Donizetti
o qual o colocamos sempre em primeiro lugar. Rogamos a
Deus por todos vocês que acreditam nesta obra de
benevolência ao Sacerdote Donizetti que pede muitos
favores ao Senhor Altíssimo para que examine com carinho
o pedido especial de cada ﬁlho seu.
No dia 03 de Abril de 2018, para eleição da Diretoria e
Conselhos, da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
referente biênio 03/abril/2018 03/abril/2020. Diretoria:
Presidente:- Luis Gonzaga Pereira ,Vice - Presidente :- José
Renaldo Nogueira de Oliveira1° Secretário:- José Plínio
Paschoal,1° Tesoureiro:- Jair Mello da Silva,2° Secretário:Maria José Argeri Vizioli,2° Tesoureiro:- Sonia Maria Teixeira
Spiga Real.Conselho Fiscal:
J o s é A u g u s t o
Georgetto,Wlademir Antonio Bassanezzi e
J o s é
Adilson Pieruzzi. Conselho Consultivo:Presidente:Francisco Luiz Lepri
,Vice-Presidente:- Bruno
Giorgetti,1° Secretário:- Maria Aparecida Minorim M.
Ramos, 2° Secretário:- Antonio Rabelo Sobrinho.Conselho:Caio Eduardo Fulini Alves da Costa, Edílson Anastácio de
Faria,
Luiz Voltarelli,
José Eugênio Costa,
Natalia Raphael,
Maria Marta Piovezani de Souza e
Venino Alves da Silva.

Graça alcançada
Pela Intercessão do Venerável Pe. Donizetti muitas
pessoas tem recebido graças em suas vidas. Moradora de
São Paulo tinha um nódulo na garganta e pediu em suas
orações com muita fé ao Pe. Donizetti que junto a Deus
intercedesse na biopsia que iria fazer, hoje é agradecida,
pois alcançou a graça o resultado não foi nada grave.
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Nascimento do Venerável
Pe. Donizetti há 136 anos
Dentro do Coração de todos os devotos há gratidão do
dom da vida deste eterno Sacerdote, ele foi reconhecido
Venerável, pois viveu em grau heróico as virtudes teologais
da fé. Em 03 de Janeiro de 1882, em Cassia-MG, nascia o
Pe. Donizetti Tavares de Lima.

Santo Paladar
O Restaurante e
Centro de Acolhimento
aos Romeiros já foi
inaugurado, localiza se atrás do Santuário
Nossa Senhora
Aparecida. O local
proporciona mais
conforto e bem estar
onde todos podem
fazer suas refeições
com tranqüilidade. O local serve café da manhã e almoço. O
Santo Paladar ﬁca aberto todos os dias para atender
também aos tambauenses e peregrinos que diariamente
visitam Tambaú.

Há 136 anos Nascia o
Pe. Donizetti
No dia 03 de Janeiro de 1882, em Cássia-MG, nascia o
Pe. Donizetti. 136 anos de nascimento que recentemente foi
lhe concedido o Título de Venerável. Todos os devotos
agradeceram a Deus pelo dom da vida deste eterno
Sacerdote.

Milhares de Romeiros
Na Réplica da Igreja São José
estiveram presentes em Tambaú
é Celebrada Missa todo domingo
no Domingo de Ramos
O domingo de
Ramos, 25 de março,
em Tambaú contou com
presença de milhares
de romeiros. Assim
aconteceram as
celebrações no
Santuário Nossa
Senhora Aparecida
iniciando a Semana
Santa com o Domingo
de Ramos em Tambaú,
iniciando a semana que
culmina com a maior
festa Católica que é a
Páscoa.

Na réplica da Igreja São José, em que o Pe. Donizetti
celebrava em Tambaú, agora tem a missa todos os
domingos às 09h00. A Igreja São José ﬁca em frente ao
Cemitério Municipal.

