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Concurso de Redação 2018 com o Tema:
Pe.Donizetti atingiu o objetivo
Mostrou grande interesse das crianças em escrever sobre o Venerável

Os Estudantes do 4º Ano da Rede Pública de Ensino e
Escolas particulares puderam conhecer um pouco mais
sobre a vida do Venerável Pe. Donizetti Tavares de Lima,
através do 3º 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 com o Departamento Municipal de Ensino e
Departamento de Turismo e Eventos o objetivo do Concurso
foi alcançado.
No mês de Maio foi realizado um City Tour com os alunos o
qual passou pela Igreja Santo Antonio, Santuário Nossa Senhora
Aparecida, Mausoléu , Casa do Pe. Donizetti, Igreja São José, Lar
São Vicente e Casa da Criança - Obras Pe. Donizetti.
O Concurso de Redação Pe. Donizetti tem por objetivo
fomentar a conscientização das crianças e adolescentes
para a importância da história deste ilustre ﬁlho de Tambaú.
Há 61 anos, em 1957 o Pe. Donizetti recebeu o Título de
Cidadão Tambauense.
300 alunos participaram do Concurso, destes foram
selecionados dois alunos de cada sala, sendo assim 24 redações
foram selecionadas e seus autores receberam certiﬁcados de
participação e dentre eles 05 com troféu como Destaque.
A premiação aconteceu na noite do dia 21 de junho de
2018, às 19 horas no Centro de Convenções Zélia Maria de
Carvalho Biela - CEC Pe. Donizetti em uma noite especial de
emoção e alegria dos homenageados.
A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti acredita que as
crianças e os adolescentes propagarão a história do Pe.
Donizetti através deste trabalho que realizaram. Todo o
aprendizado ﬁcará marcado e fará com que passe por
muitas gerações todo o seu conhecimento sobre o
Venerável Pe. Donizetti Tavares de Lima.
Os alunos e as Escolas selecionados foram:

Todos são vencedores pelo belíssimo trabalho realizado
e merecem os parabéns. Que cada criança e adolescente
possa cada vez mais se dedicar ao Estudo e assim se
formarem na Proﬁssão que almejam e tenham como
exemplo a vida do Venerável Pe. Donizetti Tavares de Lima.

Sacerdócio
Pe. Donizetti - 110 anos de Ordenação Sacerdotal. No
dia 12 de Julho de 1908 ele tornou-se Sacerdote para
sempre. Pe. Donizetti comunicava o amor de Deus a
todas as pessoas.

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

CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

421km

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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Festa do Pe. Donizetti reuniu grande multidão em
Tambaú dia 17 de junho

A Marcha da Fé em homenagem ao 57º ano de
falecimento do Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima,

no dia 17 de junho de 2018, contou com grande participação,
reuniu cerca de 30 mil pessoas. Às 08h00, a Marcha saiu do
Santuário Nossa Senhora Aparecida e seguiu até em frente a
Igreja São José, onde foi celebrada missa campal presidida
por Dom Antonio Emídio Vilar, Bispo da diocese de São João
da Boa Vista, vários sacerdotes co celebraram, Diáconos,
seminaristas, religiosos e com a presença do povo em geral.
Vários momentos emocionaram todos participantes e foi
feita a leitura do Decreto de Venerabilidade do Pe. Donizetti
concedido em 2017 pelo Vaticano.
Ao ﬁnal da Celebração todos ouviram a gravação com a
voz do Pe. Donizetti e sua Benção e em seguida aconteceu
a chuva de Rosas, relembrando o fato que aconteceu em
1955 na última benção pública do Pe. Donizetti.
No dia 16 de Junho, às 11h15min, no Santuário Nossa
Senhora Aparecida foi celebrada missa em memória do Pe.
Donizetti também com grande presença de romeiros e
tambauenses.

Foi inaugurado o Ramal Pe. Donizetti
participação como peregrino do Caminho da
Fé – Ramal Padre Donizetti será entregue a
cada um que concluir o percurso.
Data importante para o turismo de
Tambaú, o presidente do COMTUR Edilson
Faria, informou que dia 11 de julho foi
alcançada a marca de 10.000 peregrinos que
retiraram sua credencial para percorrer os
421 km que ligam Tambaú a Basílica de
Aparecida pelo Caminho da Fé. O peregrino
registrado de número 10.000, foi o ciclista
Hilton César do Rosário da cidade de
Catalão-GO. O Caminho da Fé completou
15 anos em 2018.

Ocorreu dia 30 de junho, em Sertãozinho, o
lançamento do Ramal Padre Donizetti com o
objetivo de incentivar o turismo religioso,
aumentando o ﬂuxo de peregrinos que
escolherem percorrer os 147 km até Tambaú.
A iniciativa homenageia o Venerável Pe.
Donizetti e contou com a presença, no
Parque Cristo Redentor, de representantes
de vários municípios, o Presidente da
Associação de Fiéis do Pe. Donizetti o Sr.
Luiz Gonzaga Pereira esteve presente e
elogiou o evento e por divulgar o nome do
futuro Santo da Igreja.
Um certiﬁcado Mariano que atesta a sua

Pe. Anderson e Braguinha receberam
importantes homenagens
No dia 30 de Maio de 2018, a Câmara Municipal de
Tambaú outorgou o Título de Cidadão Tambauense ao Sr.
José Alexandre Braga e entregou a Medalha de Mérito
Cultural Pe. Donizetti ao Reverendíssimo Pe. Anderson
Godoi de Oliveira.
O Braguinha, quando tinha de 5 anos usava uma bota
ortopédica, pois era portador de um processo agudo de
articulação na coxa em uma de suas pernas, fazendo com
que se locomovesse com aparelho, com os melhores
médicos que ele consultou disseram que não tinha solução,
Pe. Donizetti lhe deu a bênção e então ele foi curado.
Pe.Anderson inteirando-se da vida do Padre Donizetti
Tavares de Lima sentiu forte impulso em dar continuidade ao
Processo de Beatiﬁcação, pois já sentia em seu coração a
certeza da santidade deste pároco que aqui viveu e morreu.
A Diretoria e Conselhos da Associação de Fiéis do Pe.

Donizetti também estavam presentes no Evento tão
importante das homenagens prestadas e de grande valor
nas histórias dos escolhidos e de toda a comunidade.
O Evento foi realizado no Centro de Evangelização Pe. Luiz
Girotti.
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