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BEATO DONIZETTI

424km

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

Na manhã do dia 08 de abril de 
2019 chegou do Vaticano uma das 
notícias mais aguardada pelos 
devotos do Pe. Donizetti, em reunião 
entre o Papa Francisco e o cardeal 
A n g e l o  B e c c i u ,  p r e f e i t o  d a 
Congregação das Causas dos 
Santos o Papa aprovou o milagre 
realizado pela intercessão do Pe. 
Don ize t t i  to rnando-o  Bea to  e 
autorizando a promulgar o Decreto 
de Beatificação.

 O sacerdote diocesano brasileiro 
Donizetti Tavares de Lima nasceu 
em 3 de janeiro de 1882, em Cássia 

(MG), e faleceu em 16 de junho de 
1961 ,  em Tambaú (SP) .  Padre 
Donizetti construiu diversas obras 
sociais, dentre as quais o asilo São 
Vicente de Paula, Associação de 
Proteção à Maternidade e Infância,  
Congregação Mariana, Irmandade 
das Filhas de Maria e o Círculo 
Operá r io  Tambauense  e  nu t r ia 
grande devoção a Nossa Senhora 
Aparecida. Em sua época, contam-
se vár ios  s ina is  mi lagrosos da 
multidão que chegava a Tambaú 
para receber  a  bênção do Pe. 
Donizetti.

Vaticano Decreta a Beatificação do Pe. Donizetti Tavares de Lima 

O Milacurato é o garoto Bruno Henrique de Oliveira. No 

ano de 2006, sua mãe Margarete Rosilene Arruda de 

Oliveira pediu um milagre ao Pe. Donizetti e foi atendida. Ele 

tinha o pé torto congênito, se tratava de uma anormalidade 

de difícil tratamento, com a possibilidade do uso de gessos, 

bota ortopédica e a realização de cirurgia, podendo ainda ter 

seqüelas. Bruno não conseguia encostar as solas dos pés 

no chão, ele pisava com os lados dos dedos dos pés e suas 

pernas arqueadas. Feito o raio x, Margarete o levou ao 

pediatra que constatou realmente o problema.

Certa noite em sua casa ela tentou desentortar os 

pezinhos de seu filho, mas não era possível. Ela começou a 

chorar e chamou pelo Pe. Donizetti e fez uma oração 

pedindo a sua intercessão para que curasse seu filho. Na 

manhã seguinte quando acordaram ela colocou-o em pé 

sobre uma  mesa e teve a grande surpresa, a criança pisou 

com os pés retos e as solas tocavam a mesa. Levando no 

especialista o médico examinou os pés do Bruno e após 

várias analises perguntou à sua mãe se ela acreditava em 

Deus, ela disse que sim, e ele falou para agradecer pois o 

menino não tinha mais nenhum problema nos pés e que 

estavam normais. Posteriormente ela foi até a Casa do Pe. 

Donizetti e deixou lá seu testemunho e agradecimento ao 

Pe. Donizetti e Nossa Senhora Aparecida pela intercessão 

junto a Deus.

O Milagre para a Beatificação



Foi um dia de muitas visitações no Santuário Nossa 
Senhora Aparecida onde encontram - se os restos mortais 
do Pe. Donizetti. 

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. Foi 
rezado ao meio dia a Hora do Ângelus em agradecimento a 
Deus e a Virgem Maria pela graça Alcançada da 
Beatificação e às 16 horas  pronunciamento Oficial da 
Diocese de São João da Boa Vista através do Bispo Dom 
Antonio Emidio Vilar e do Vice Postulador do Processo  Pe. 
Anderson Godoi de Oliveira - mps. A Associação de Fiéis se 
alegra e compartilha esta grande dádiva que juntamente 
com seus associados sempre rezou e trabalhou para que 
chegasse ao ápice esta etapa da Beatificação do Pe. 
Donizetti. Entre tantas ações da Associação de Fiéis do Pe. 
Donizetti estão:- Semana Pe. Donizetti, participação na 
reabertura do processo de Beatificação, entrega de 
medalhinhas e fitinhas na missa com a benção para pessoas 
que tem Donizetti no nome, solicitação ao Reitor do 
Santuário Nossa Senhora Aparecida para celebração da 
missa no dia 16 de cada mês dedicado ao Pe. Donizetti, 
participação do Encontro de Postulação, colaboração com o 
Evento de Encerramento da Fase Diocesana do Processo 
de Beatificação, trabalho em arrecadação de fundos para a 
Campanha da Beatificação do Padre Donizetti, reforma da 
Casa museu juntamente com o Santuário Nossa Senhora 
Aparecida e as Zeladoras da Casa, recebimento de 
testemunhos de graças alcançadas, Concurso literário com 
o tema Padre Donizetti, realizado  com os alunos das 

escolas municipais em parceria com Departamento de 
Ensino  e  City Tour com o Departamento de Turismo de 
Tambaú. 

 A celebração da missa de Beatificação deverá acontecer 
até o final do ano em Tambaú em data a ser confirmada pelo 
Santuário após ser marcada pelo Vaticano. 

Padre Donizetti é um bem aventurado - Apóstolo da 
Acolhida  que tem milhares de relatos de milagres por sua 
intercessão.

A Beatificação é uma das etapas existentes no processo 
que deve culminar com a declaração da santidade de 
alguém, feita pelo Papa, para todos os fiéis.

A próxima etapa do Processo será a Canonização.

Boletim Informativo - Ano XXII   n° 140 – Tambaú –  Jan / Fev / Mar / Abril / Maio 2019                 Associação de Fiéis do Pe. Donizetti - Pág. 02

MARCHA DA FÉ 2019
PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Junho de 2019, às 19 horas missa no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida com Benção para pessoas que se 
Chamam Donizetti.

Dia 15 de Junho de 2019: às 9 e 19 horas missa no 
Santuário Nossa Senhora Aparecida com benção para os 
Afilhados do Pe. Donizetti.

Dia 16 de Junho de 2019 - Domingo 

43ª MARCHA DA FÉ -2019 - 58 ANOS DE 
FALECIMENTO DO PE. DONIZETTI MISSAS NO 

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Obs: Às 08h00  saída do Santuário da 43ª. Marcha da 
Fé indo até a Igreja São José, em frente ao cemitério, 
missa campal, benção, chuva de rosas e queima de 
fogos.

Na 43ª edição da Marcha da Fé, devotos celebrarão o 
aniversário de morte de Padre Donizetti. O evento atrai 
milhares de fiéis, provenientes de diversas localidades para 

manifestar sua fé, rendendo homenagens ao Beato.
A Marcha da Fé é vivenciada como uma grande 

celebração. O Santuário Nossa Senhora Aparecida de 
Tambaú se prepara para acolher os romeiros que chegam a 
Tambaú para homenagear o Padre Donizetti e render 
louvores a Deus pela intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida.

Ÿ Ás 04h00 
Ÿ Ás 05h30
Ÿ Ás 07:00

Ÿ Ás 08h00 - Marcha da Fé
Ÿ Ás 10h00 
Ÿ Ás 12h00 

NACIONAL

ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO 
DO BEATO DONIZETTI TAVARES DE LIMA

Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizetti 
Tavares de Lima com amor a Igreja e a devoção a 

Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da 
Vossa Benção na vida do povo de Deus, concedei-

nos a graça que tanto precisamos... (faça o pedido). 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

A Associação de Fiéis se alegra e compartilha grande dádiva de Deus
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