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Introdução

O Portal VivaJesusBr está iniciando uma série de e-livros (e-books) descrevendo a história, 
biografia do Padre Donizetti, da cidade paulista de Tambaú. Um padre que em vida conseguiu por 
sua intercessão muitas curas e milagres. Esta cidade está localizada ao norte da capital São Paulo 
e é procurada até hoje por muitos fiéis católicos e mesmo de outras religiões. O Portal já possui 
um publicação contendo muitas imagens das duas igrejas da cidade, a Nossa Senhora Aparecida, 
nova e em frente a casa onde morou o padre Donizetti, hoje um museu em sua homenagem. A 
outra igreja é a Santo Antônio, da época do padre e que pegou fogo. O maior milagre na época é 
que o incêndio foi devastador, mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida saiu intacta daquela 
destruição. Essa imagem é exposta diariamente.

A cada volume um novo tema e este, quando possível, ilustrado. são dez volumes nesta 
primeira fase. Muitos brasileiros tem algo a agradecer a esse padre que era um grande devoto da 
Mãe de Deus, humilde, de vida simples e dedicada aos fiéis.

Vamos todos pedir a Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo, bem como a São José e à 
Santa Maria pela sua breve beatificação. Boa leitura!

http://www.vivajesusbr.com
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Biografia

A cidade de Cássia – MG é o berço de Donizetti Tavares de Lima, filho do Dr. Tristão Tavares 
de Lima, advogado, e sua mãe Cândida Tavares de Lima, uma professora primária, no dia 03 de 
janeiro de 1882. Uma família de oito irmãos, seis homens e duas mulheres. Uma família dedicada 
à fé cristã.

Sua família muda-se para a Cidade de Franca – SP, onde seu pai exerceu a profissão de 
advogado, nessa época Donizetti tinha apenas quatro anos de idade. Iniciou seus estudos 
primários naquela cidade. Estudou em Campinas – SP. Algum tempo depois, seus pais mudam-se 
para São Paulo – SP, e Donizetti, ingressa na Famosa Faculdade de Direito de São Paulo, essa 
faculdade é situada no Largo São Francisco, em frente ao Convento Franciscano. Na mesma época 
cursou em mais tarde formou-se em música. não só tocava piano, mas regia, como maestro e 
também compunha músicas.

Ingressou no seminário e no dia 12 de julho de 1908 é ordenado sacerdote em Pouso Alegre 
– MG, logo foi nomeado para a paróquia de São Caetano, em Pouso Alegre, algum tempo depois 
foi transferido para a paróquia em Jaguariúna – SP. É novamente transferido para a paróquia de 
Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul – SP.

No dia 24 de maio de 1926, é nomeado pároco da Igreja Santo Antônio, em Tambaú – SP. Lá 
chegou para a posse no dia 12 de junho, do mesmo ano, e no dia seguinte tomou posse. Nesse 
mesmo dia ocorreu a sua primeira Missa, era um domingo. Não mais saiu daquela cidade, onde 
passou o resto de sua vida. Nesse período a cidade foi visitada por uma infinidade de romeiros 
que enfrentavam estradas ruins, boas para a época, de terra, ou ainda, de trem para tentar 
conseguir a graça da Mãe de Deus por intercessão do Pe. Donizetti.
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O Padre Donizetti faleceu naquela cidade, por problemas cardíacos, no dia 16 de junho de 
1961, enterrado no cemitério local. Quando do início do processo de beatificação, seu corpo foi 
exumado e seus restos (relíquias) transferidas para a Matriz Nossa Senhora Aparecida (fotos na 
página anterior e na identificação na fotografia abaixo), onde permanecerão suas relíquias.

O processo está no Vaticano – Roma – Itália, em fase avançada, aguardando, segundo as 
últimas informações obtidas por nós, a confirmação de um dos milagres apresentados.

A antiga casa do padre, hoje o Museu Pe. Donizetti possui diversos objetos que pertenceram 
ao religioso, bem como a sua cama, móveis e livros. Também, no local, há um espaço destinado 
aos ex-votos deixados por pessoas que alcançaram alguma graça ou milagre por sua intercessão à 
Nossa Senhora Aparecida.

Bibliografia consultada:
1. Pe. Donizetti – Uma história de fé. Sem mais informações.
2. Azevedo, José Wagner Cabral de - Padre Donizetti de Tambaú. Editora Santuário – 

Aparecida – SP. 2011 – 7ª Edição.
3. Site: http://www.padredonizetti.com.br - site oficial e que desenvolve a campanha pela 

sua beatificação. Ajude!
4. O site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Donizetti_Tavares_de_Lima - onde contém boas 

informações.
5. Depoimento da população local coletadas por mim entre os dias 01, 02 e 03 de junho de 

2010, quando estive naquela cidade para as festas de Corpus Christi, pois é tradição confeccioná-
lo entre as duas igrejas, da Nossa Senhora Aparecida até a Santo Antônio.

http://www.padredonizetti.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Donizetti_Tavares_de_Lima



