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Apresentação

Nossa vocação primeira é a santidade, dom de Deus que 
nos foi confiado no Batismo. Com o reconhecimento da vida 
de santidade de um batizado, a Igreja o propõe à nossa edifi-
cação, imitação e intercessão. A santidade e heroicidade das 
virtudes do Bem-aventurado Donizetti, declarada no dia 10 
de outubro de 2017 pelo Papa Francisco, o fez “Venerável”. 
Isto significa que ele viveu, em grau heroico, as virtudes teo-
logais da fé, esperança e caridade; as virtudes cardeais da for-
taleza, temperança, justiça e prudência, e as virtudes anexas 
da humildade, pobreza, castidade e obediência. 

A vida de um santo é um grande milagre, um sinal que 
Deus nos dá.

O Papa Francisco decretou a sua beatificação, que acon-
teceu em 23 de novembro de 2019, em Tambaú (SP), pelo 
Cardeal Ângelo Becciu. Nossa diocese, bem como seus de-
votos, reza agora pela sua canonização. Todo dia 16 de cada 
mês, celebramos sua memória, data de sua entrada no céu, 
ocorrida em 16 de junho de 1961.

Padre Agnaldo José deseja, com esta novena, nos ajudar a 
rezar, apresentando, através de meditações, a vida de santidade 
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do Bem-aventurado Donizetti. Por sua intercessão, e, em espe-
cial, pelas bênçãos que distribui, os fiéis têm alcançado muitas 
graças e milagres. Mas ele atribuiu isso a Nossa Senhora Apare-
cida, que, como Mãe do seu Divino Filho, a ele sempre recorre 
em nosso favor.

Que possamos, por meio desta novena, alcançar as graças 
de que mais precisamos. E, sobretudo, que cresçamos sem-
pre mais no amor a Deus e aos irmãos, a exemplo do nosso 
“Apóstolo da Acolhida”.

Dom Antonio Emidio Vilar, SDB
Bispo diocesano de São João da Boa Vista (SP)
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O menino dos  
cabelos compridos

Em casa, somos cinco irmãos. Quando meus pais se casa-
ram, minha mãe logo ficou grávida. Nasci em junho de 1967. 
No ano seguinte, no dia 24 de julho, nasceu meu primeiro 
irmãozinho, que recebeu o nome de Reginaldo. Minha mãe 
contou-me que, em um certo dia, ele amanheceu com febre 
e chorando muito. Perto de nossa casa havia a famosa “Far-
mácia do Zizico”, que atendia todo mundo que se encontrava 
doente. O povo da pequena Santa Cruz da Esperança (SP), 
quando percebia que o problema era mais grave, procurava os 
hospitais da região. Ao ver a situação do pequeno Reginaldo, 
o farmacêutico, experiente, alertou minha mãe para que o 
levasse para Ribeirão Preto. 

Meus pais, sem perda de tempo, foram com meu irmão 
para a cidade grande e ele foi internado no hospital, perma-
necendo em um quarto isolado. Minha mãe ficava muito 
triste, vendo-o naquela situação, entre a vida e a morte. “Os 
médicos não davam muita esperança. Eu chegava perto do 
vidro da Pediatria e o menino ficava agitado, gritava, esten-
dia as mãozinhas, querendo ir embora”, contou minha mãe. 
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E continuou: “Esse sofrimento já durava três dias, até que, 
sem saber mais o que fazer e a quem recorrer, fui para o jar-
dim do hospital, sentei-me em um banco de madeira, juntei 
as mãos, olhei para o céu e rezei ao Padre Donizetti e a Nossa 
Senhora Aparecida, para que fizessem um milagre na vida 
do Reginaldo. E prometi: deixaria seus cabelos crescerem até 
os sete anos. Depois, iria cortá-los e levá-los ao santuário, 
em Tambaú (SP), para serem colocados na sala dos milagres. 
E Deus ouviu minhas preces. No dia seguinte, Reginaldo 
estava em meu colo, voltando para casa totalmente curado. 
Como havia prometido, deixei seus cabelos crescerem. No 
dia do seu aniversário de sete anos, nós cortamos seus cabe-
los e os levamos a Tambaú, agradecendo ao Padre Donizetti 
e a Virgem Aparecida por terem colocado meu pedido no 
coração de Jesus”.

A Bíblia nos ensina que os pensamentos de Deus não são 
como os nossos, assim como seus caminhos também. O tempo 
passou. Reginaldo se casou, tornou-se pai e agora já é vovô de 
uma linda jovem. Eu me tornei presbítero da Igreja e, no dia 
25 de janeiro de 2021, recebi o chamado do bispo de minha 
diocese para assumir uma nova missão. Depois de vinte e um 
anos anunciando a alegria do Evangelho na Paróquia Nossa 
Senhora das Dores, em Casa Branca (SP), estava sendo envia-
do para Tambaú (SP), ao Santuário Nossa Senhora Aparecida 
e Padre Donizetti, que fora beatificado em 23 de novembro 
de 2019. Estou nesse lugar sagrado desde o dia 9 de fevereiro 
de 2021, acolhendo os romeiros que vêm ao santuário para 
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agradecer as tantas bênçãos recebidas e pedir a intercessão 
da Padroeira do Brasil e do Apóstolo da Acolhida. Meus pais 
não puderam participar da missa na qual tomei posse como 
vigário paroquial, por causa da pandemia da Covid-19, mas 
acompanharam tudo, muito emocionados, através do YouTu-
be. Foi uma noite longa, de expectativas, lágrimas, risos, en-
contro com os amigos e com o povo tambauense. 

Nesse dia, antes de fazer minhas orações para dormir, 
verifiquei o WhatsApp. Havia recebido muitas mensagens. 
Como estava cansado, li apenas o texto que minha mãe escre-
vera, cumprimentando-me: “Filho, estou muito feliz. Jamais 
imaginei que isso pudesse acontecer. Faça tudo com muito 
amor e não se esqueça de cuidar direitinho da sala dos mila-
gres, pois lá, em algum lugar, estão guardados os cabelos de 
seu irmão”.
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Bem-aventurado Donizett i

Donizetti nasceu em Cássia (MG), no dia 3 de janeiro de 
1882, filho de Tristão Tavares de Lima e Francisca Cândida 
Tavares de Lima. Seu nome foi escolhido em homenagem ao 
músico italiano Gaetano Donizetti (1797-1848). Foi batiza-
do no dia 22 de janeiro, na Paróquia Santa Rita de Cássia. 
Em 1886, a família deixou Minas Gerais e se mudou para a 
cidade de Franca, no Estado de São Paulo.

O jovem revelava grande talento musical. Com dezoito 
anos já era professor de música no Seminário Episcopal de 
São Paulo e estudava na Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco. Entretanto, Donizetti não estava feliz com as ciên-
cias jurídicas. Seu coração desejava o sacerdócio e, assim, aos 
21 anos, passou a cursar Filosofia no Seminário de São Paulo. 
Em fevereiro de 1905, Dom João Baptista Corrêa Nery, bispo 
de Pouso Alegre (MG), que já o conhecia e o admirava, convi-
dou-o para concluir os estudos na sua diocese. Foi incardinado 
em 1906, ordenado diácono em 1907 e tornou-se presbítero 
em 12 de julho de 1908. Nesse dia, fez voto de pobreza. 

Padre Donizetti permaneceu apenas cinco meses na Dioce-
se de Pouso Alegre (MG), pois Dom Nery, ao ser transferido 
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para a Diocese de Campinas (SP), convidou-o para acompa-
nhá-lo nessa nova missão. Aceitou, sendo nomeado vigário 
da Paróquia Santa Maria, em Jaguariúna (SP). Em abril de 
1909, assumiu a matriz Santana, em Vargem Grande do Sul 
(SP), desenvolvendo excelente trabalho pastoral e, inclusive, 
enfrentando perseguições. Depois de dezessete anos dedican-
do-se à evangelização dos vargengrandenses, Padre Donizetti 
foi enviado pelo bispo de Ribeirão Preto (SP), Dom Alberto 
José Gonçalves, para a cidade de Tambaú, chegando na Paró-
quia Santo Antônio em 12 de junho de 1926. Ali, ficou até a 
sua páscoa para o céu, que se deu às 11h15 da manhã do dia 
16 de junho de 1961.

Antes das grandes romarias que aconteceram em Tam-
baú, entre maio de 1954 e maio de 1955, Padre Donizet-
ti já era admirado pelos tambauenses, sobretudo, pelo seu 
trabalho social com crianças, jovens, idosos e operários. 
Também pela força de sua fé, acompanhada de sinais. Dois 
fatos sobre ele ficaram famosos, ambos ligados à sua de-
voção a Nossa Senhora Aparecida, que dizia ter recebido 
através do “leite materno” de Dona Chiquinha: o “milagre 
da chuva”, por ocasião da chegada da imagem da Virgem 
Maria vinda de Aparecida (SP), e o “incêndio da matriz”, 
quando, corajosamente, com a Igreja em chamas e vendo 
tudo destruído, correu até o altar, abaixou-se e pegou, no 
meio das cinzas, a Imaculada Conceição Aparecida, intac-
ta, apenas com seu manto branco, com enfeites dourados, 
chamuscado pela fumaça. 
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O tempo passava e Tambaú ia se transformando na “Capi-
tal da Fé” ou na “Cidade dos Milagres”. Em apenas um ano, 
recebeu cerca de três milhões de peregrinos, sendo duzentos 
mil em um só dia. Nesse período, ficaram famosos alguns mi-
lagres realizados por Deus através da bênção do Padre Doni-
zetti com a imagem de Nossa Senhora Aparecida: o vendedor 
de vinho de Poços de Caldas (MG), o milagre da corrente, 
a cura do menino Braguinha, a velha milionária e a cura da 
gagueira de Joelmir Beting, que se tornou um dos mais co-
nhecidos jornalistas do Brasil. Com todos esses fatos extraor-
dinários acontecendo e a cidade se tornando um “formigueiro 
humano”, sem condições de acolher tanta gente, Padre Do-
nizetti, obedecendo à ordem do bispo diocesano, concedeu 
sua última bênção no dia 30 de maio de 1955, em frente à 
casa paroquial, diante da qual se aglomerou grande multidão. 
Nesse dia especial, aviões vindos de São Paulo derramaram 
uma “chuva de pétalas de rosas” sobre a cidade. 

O processo de sua beatificação iniciou-se em 1991, com 
um pedido feito pela Câmara Municipal de Tambaú ao bispo 
diocesano, Dom Dadeus Grings. A abertura oficial se deu 
em 21 de fevereiro de 1992. Em 1996, Padre Donizetti se 
tornou “Servo de Deus”. Em 2017, “Venerável” e, em 23 de 
novembro de 2019, foi beatificado, passando a ser chamado 
carinhosamente de “Apóstolo da Acolhida”. O milagre que o 
levou à honra dos altares aconteceu na cidade de Casa Bran-
ca (SP), com a cura de Bruno Henrique Arruda de Olivei-
ra. O menino nasceu com uma deformidade congênita nos 
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membros inferiores, chamada de pé torto congênito bilate-
ral. Sua mãe, Margarete Rosilene Arruda de Oliveira, pediu 
a intercessão do Padre Donizetti, em um momento de muita 
aflição, em que acompanhava as dores e o sofrimento de seu 
filho, e a cura foi instantânea, completa e duradoura, algo 
inexplicável para a medicina. 

Atualmente, a Diocese de São João da Boa Vista (SP), tendo 
à frente o Bispo Dom Antonio Emidio Vilar, SDB, trabalha 
no processo de canonização do Bem-aventurado Donizetti.
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1o Dia

Presente de Deus

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

“Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci; an-
tes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta 
das nações. Não tenhas medo, pois estou contigo para defen-
der-te” (Jr 1,5.8). 

O nome “Donizetti” significa “presente de Deus”, que foi 
quem o enviou ao mundo com a missão de ser sinal visível de 
sua misericórdia, bondade e providência. 

O Bem-aventurado Donizetti ensinava às pessoas que 
elas eram preciosas aos olhos de Deus, que ele as amava 
infinitamente. 

Que possamos, por sua intercessão, valorizar nossa vida, 
fazendo de nossos pequenos gestos verdadeiros presentes de 
Deus para nossa família e nossos irmãos.

Oremos: Ó Deus, luz dos que creem e pastor de nossas 
almas, vós que colocastes o Bem-aventurado Donizetti Tava-
res de Lima à frente da vossa Igreja, para formar os fiéis pela 
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palavra e pelo exemplo, concedei-nos, por sua intercessão, 
guardar a fé que ele ensinou pela palavra e seguir o caminho 
que mostrou com sua vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai nosso...
Ave, Maria...
Glória...


