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CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

Em 2019 - 22 anos zelando pela memória e ideais do Padre Donizetti

Associação de Fiéis do Pe. DonizettiAssociação de Fiéis do Pe. Donizetti

BOLETIM INFORMATIVO

Compromisso com 
a Fé e o Evangelho

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

424km

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

O Milagre aconteceu na vida de Bruno Henrique Arruda de 

Oliveira da cidade de Casa Branca-SP, ele tinha o pé torto 

congênito, se tratava de uma anormalidade de difícil 

A data se aproxima e a Diocese de São João da Boa Vista 

com o Santuário Nossa Senhora Aparecida esperam 

receber milhares de devotos do Pe. Donizetti. A Missa 

Campal contará a presença do Cardeal Giovanni Angelo 

Becciu, Prefeito da Congregação das Causas dos Santos, 

que representará o Santo Padre, o Papa Francisco.

Pe. Donizetti – Apóstolo da Acolhida, não fazia acepção de 

pessoas, vivia sem luxo, sua aspiração era servir a Deus sobre 

todas as coisas. Tinha grande cuidado com todos.  "...Aquele 

que ama o seu próximo cumpriu toda a Lei”. “(Romanos 13, 8)".

Após 27 anos de trabalho e pesquisa o Vaticano anunciou 

a Beatificação do Pe. Donizetti. O Papa Francisco autorizou 

a Congregação das Causas dos Santos a promulgar o 

Decreto de Beatificação do  Pe. Donizetti. A Celebração do 

Rito da Beatificação será dia 23 de Novembro de 2019, às 

09:00 horas em Tambaú-sp, em frente a Igreja São José e 

da Casa da Criança, na Av. Angelina Lepri Biasoli.

Rito da Beatificação do 
Pe. Donizetti será em Novembro

Será realizada dias antes a Novena em preparação para a 

Beatificação no Santuário Nossa Senhora Aparecida de 14 

a 22 de Novembro às 19 horas.

tratamento, com a possibilidade do uso de gessos, bota 

ortopédica e a realização de cirurgia, podendo ainda ter 

seqüelas, sua mãe pediu a cura ao Pe. Donizetti foi 

agraciado instantaneamente.

A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti
celebrou  22 anos de fundação

“Somos gratos  pela intercessão do Pe. Donizetti e Nossa 

 “Nós da Associação de Fiéis do Pe. Donizetti estamos 

muito felizes com o reconhecimento dado ao Pe. Donizetti 

declarando-o Beato,um bem aventurado que sempre 

buscou e revelou o  Reino de Deus” e “ver o Pe. Donizetti 

beatificado é a realização dos fiéis devotos associados que 

contribuem para o ápice desta etapa”. 

A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti, foi fundada no dia 

07 de Setembro de 1997. É uma Associação Estatutária e o 

objetivo zelar pela memória e ideais de vida do Pe. Donizetti 

Tavares de Lima e promover estudos para a divulgação em 

nível cultural de seus exemplos, como pastor de almas e de 

cidadão íntegro.

Muitos objetivos foram 

a t ing idos ,  mas  com a 

atenção voltada para a 

concretização maior que é a 

B e a t i fi c a ç ã o  d o  P e . 

Donizetti, este sacerdote 

que queria o bem estar de todos e que breve entrará para o 

cânone da Igreja, e assim oficializar  um título que já é 

conhecido por todos.

Senhora Aparecida junto a 

Deus por todo o trabalho 

realizado’’,relata a diretoria e 

conselho.
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Festa do Pe. Donizetti reuniu grande

 multidão em Tambaú  

O 4º. Concurso de Redação  com o Tema: Pe.Donizetti atingiu o objetivo

demactam

MINERAÇÃO
Rua Bernardo Trautwein, 123 - Tambaú - SP - CEP 13710-000 - demactam@demactam.com.br

Fones: (19) 3673-1819 / 3673-2806 / 3673-1152                   www.demactam.com.br

Argilas para Cerâmica-

Brancas e Vermelhas-

Locação de Maquinas/ Caminhões-

Transportes em Geral-

Serviços de Terraplenagem-
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Foi realizado  um City Tour, em  Maio, com os alunos  o qual 

passou pela Igreja Santo Antonio, Santuário Nossa Senhora 

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.    

Os Estudantes do 4º Ano da Rede Pública de Ensino e 

Escolas particulares puderam conhecer um pouco mais 

sobre a vida do Pe. Donizetti Tavares de Lima, através do 4º 

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.       

Aparecida, Mausoléu , Casa do Pe. Donizetti, Igreja São José, 

Lar São Vicente e Casa da Criança, Obras Pe. Donizetti. 

  A Associação de Fiéis do Pe. Donize� acredita que as 
crianças e os adolescentes   propagarão a história do Pe. 
Donize� através deste trabalho que realizaram.       Todos 
são vencedores pelo belíssimo trabalho realizado e 
merecem os parabéns. Que cada par�cipante possa cada 
vez mais se dedicar ao Estudo e assim se formarem na 
Profissão que almejam e tenham como exemplo a vida do 
Beato Pe. Donize� Tavares de Lima.

  A premiação aconteceu na noite do dia 18 de junho de 
2019, às 19 horas no Centro de Convenções Zélia Maria de 
Carvalho Biela – CEC Pe. Donize� em uma noite especial de 
emoção e  alegria dos homenageados.

O Concurso de Redação Pe. Donizetti é para fomentar a 

conscientização das crianças e adolescentes sobre a 

importância da história deste ilustre Cidadão Tambauense.  

Mais de 300 alunos participaram do Concurso e foram 

selecionados dois alunos de cada sala, sendo assim 29 

redações foram escolhidas e seus autores receberam 

certificados de participação e dentre eles 08 receberam o 

troféu como Destaque.

A Marcha da Fé em homenagem ao 58º ano de 

falecimento do Beato de Deus Pe. Donizetti Tavares de 

Lima, no dia 16 de junho de 2019, contou com grande 

participação, reuniu cerca de 40  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.

 Foi um domingo muito fes�vo contendo preces e 
agradecimentos a Deus por tudo que tem realizado na vida 
dos Cristãos pela intercessão do Pe. Donize�.

  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, Tambaú estava enfeitada com as 

bandeirinhas  azul e branca, cores preferidas do Pe. 

Donizetti lembrando o manto de Nossa Senhora Aparecida 

a qual nutria grande devoção.

GRAÇA ALCANÇADA

Desempregado encontrou Boletim informativo, deixado ali 
por alguém na Igreja  de Santa Teresita Del Niño Jesus em 

Barcelona, ficou impressionado com a Biografia do Pe. 
Donizetti, começou a rezar pedindo a intercessão do Pe. 
Donizetti diante do Santíssimo Sacramento, assim que 

saiu da Igreja foi chamado para uma entrevista de 
emprego e começou a trabalhar. M.G. atribui a graça 

alcançada ao Pe. Donizetti.

De Barcelona-Espanha: 


