
EDIÇÃO ESPECIAL - 14 a 23 de Setembro de 2018 - Ano B (São Marcos)

Beato Francisco de Paula Victor - Padre Victor
Nosso querido Beato Francisco de Paula Victor nasceu em Campanha no dia 12 de abril 

de 1827. Filho da escrava Lourença Maria de Jesus, foi ba�zado oito dias depois, tendo 
como madrinha Marianna Barbara Ferreira. Sendo muito querido por sua madrinha, foi 
colocado como aprendiz em uma alfaiataria para ter a profissão. Manifestou, então, sua 
vontade de se tornar sacerdote. Foi admi�do ao seminário em Mariana pelo Servo de 
Deus Dom Viçoso. Lá sofreu muitas humilhações e preconceitos, superando tudo com 
resignação e firmeza na fé. Foi ordenado sacerdote aos 14 de junho de 1851, sendo o 
primeiro padre negro do Brasil. Onze meses depois, foi enviado para Três Pontas como 
pároco e aqui permaneceu no pastoreio por 53 anos. Zeloso cura de almas, dedicou-se 
com cuidado aos pobres e desvalidos. Catequizou e instruiu o povo, cuidando 
principalmente da educação dos jovens e das crianças. Faleceu no dia 23 de setembro de 
1905 e foi bea�ficado no dia 14 de novembro de 2015. 

O Dia do Senhor
Diocese da Campanha - MG

1. / Aclamai o Senhor, ó terra inteira,  servi ao 
Senhor com alegria,  ide a ele cantando /
jubilosos,  ide a ele cantando jubilosos!/

P����������� �� E������ 

2. / Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus  Ele 
mesmo nos fez, e somos seus  nós somos /
seu povo e seu rebanho  nós somos seu /
povo e seu rebanho.

R./ / Cristo é o Caminho, a Vida e a Verdade 
(João 14, 6) / /  Fez do Padre Victor apóstolo da 
caridade.

DAR-VOS-EI PASTORES  SEGUNDO O MEU /
CORAÇÃO!  (Jr 3,15) (2x)

DAR-VOS-EI PASTORES  SEGUNDO O MEU /
CORAÇÃO!  (Jr 3,15) (2x)

R./ / Minha alma exulta, dá glória a Deus no 
alto céu. Nosso Padre Victor foi de Cristo / 
arauto fiel.

DAR-VOS-EI PASTORES  SEGUNDO O MEU /
CORAÇÃO!  (Jr 3,15) (2x)

DAR-VOS-EI PASTORES  SEGUNDO O MEU /
CORAÇÃO!  (Jr 3,15) (2x)

R./ / Deus é bom e santo, o seu amor é sem 
par fez Francisco Victor sacerdote do seu / 
altar.

(De pé)

R./ / / Bem aventurados os puros de coração 
pois verão a Deus, face a face O / 
contemplarão! (Mt 5,8)

R./ / Minha boca canta as obras do Senhor  
pois Francisco Victor fez da vida um ato de 
amor!

3. / Entrai por suas portas dando graças,  e em 
seus átrios com hinos de louvor;  dai-lhe /
graças, seu nome bendizei  dai-lhe graças, /
seu nome bendizei!

DAR-VOS-EI PASTORES  SEGUNDO O MEU /
CORAÇÃO!  (Jr 3,15) (2x)

Alessandro Carvalho

4. / Sim, é bom o Senhor e nosso Deus  sua 
bondade perdura para sempre,  seu amor /
é fiel eternamente!  seu amor é fiel /
eternamente!

5. / Demos glória a Deus Pai onipotente  e a 
Jesus Cristo, seu Filho Senhor Nosso  E ao /
Espírito que habita em nosso peito  pelos /
séculos dos séculos. Amém!

e do Espírito Santo.

Mo�vação espontânea do presidente da Celebração.

Após um instante de silêncio, o grupo de canto entoa o canto à sua 
escolha. E, após o canto, o presidente da celebração conclui:

Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

A�������

Ass.: Amém.

Ass.: Amém. 
Pres.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de 

Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

H��� �� L�����

Pres.: Em nome do Pai  e do Filho  X

A�� P����������

Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

Cantado nos dias:
- 14 de Setembro: Festa da Exaltação da Santa Cruz

Lado 1: Glória a Deus nas alturas,  e paz na /
terra  aos homens por ele amados.  Aos / /
homens por ele amados.

Lado 1: / Só Vós sois o Santo,  só Vós o 
Senhor,  só Vós o al�ssimo  Jesus Cristo! / /

- 22 de Setembro à noite e 23 de Setembro: 25º Domingo Comum
- 21 de Setembro: Festa do Apóstolo São Mateus

L a d o  1 : / N ó s  v o s  a d o r a m o s ,   n ó s 
glorificamos,  nós vos damos graças  por / /
vossa imensa glória.

Lado 2: / Com o Espírito Santo,  na glória de 
Deus Pai.  Na glória de Deus Pai.  Amém!/ /

(própria da Liturgia do Dia)

Lado 2: / Senhor Deus, Rei dos céus  Deus Pai 
todo poderoso,  nós vos louvamos,  nós / /
vos bendizemos, 

L a d o  2 : / S e n h o r  J e s u s  C r i s to,   F i l h o 
unigênito,  Senhor Deus, Cordeiro de /
Deus,  Filho de Deus Pai. /

Lado 2: /Vós que estais a direita do Pai,   
tende piedade de nós!  Tende piedade de /
nós.  Tende piedade de nós./

Letra: Missal Romano - Música: Francisco de Assis 

Lado 1:  Vós  que �rais  os  pecado do 
mundo,  tende piedade de nós.  Vós que / /
�rais o pecado do mundo  acolhei a nossa /
suplica. 

O����� �� D��

- 15 de Setembro à noite e 16 de Setembro: 24º Domingo Comum

Ritos Iniciais



(Sentados)

A����������� ��� O�������� 
Alessandro Carvalho

R/. Aceitai, ó Deus Pai de amor  o pão e /
vinho, ofertas neste altar  A VOSSA /:
IGREJA CELEBRA O LOUVOR COM PADRE / 
VICTOR, NOSSO ‘‘ANJO TUTELAR’’.  :/ (2x)

 e a glória para sempre!

Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

Segue o Prefácio e Oração Eucarís�ca como de costume, até:

Ass.: Cordeiro de Deus que �rais...

Ass.: Pai nosso...

(De pé)

(Sentados)

O����� E����������

Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacri�cio,  para glória do seu nome, / / 
para nosso bem e de toda a santa Igreja./ 

2. /A vós, ó Pai, nós ofertamos este vinho,  
fruto da videira por nós amassado.  Por /
vosso Espírito, no Sangue do Cordeiro, eis 
nova bebida  pra nossa redenção./

Pres.: O Senhor esteja convosco.

Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz”. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo.  

Ass.: Vosso é o reino, o poder 

Ass.: Ele está no meio de nós.

Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

Pres.: Orai irmãos e irmãs, para que, o nosso 
sacri�cio seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 

Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

 Ass.: Amém.

Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.

(próprias para cada dia)

Ass.: É nosso dever e nossa salvação.

1. / A vós, ó Pai, apresentamos este pão,  
fruto da terra e do trabalho humano.  /
Simples gesto de amor que por vós será 
mudado em sacramento  de vida e /
salvação.

O����� ����� �� O��������

C������ � O�����

P�� N����
Pres.: Rezemos, com amor e confiança, a 

oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 

Ass.: Amém!

S������� �� P��

Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o pres. convida para o abraço da paz.)

C������� �� D���

Pres.:  Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor. Eis o cordeiro de Deus que �ra o 
pecado do mundo. 

Ass. Senhor, eu não sou digno a  de que ( )
entreis em minha morada,  mas dizei /
uma palavra e serei salvo a !( )

Alessandro Carvalho e Pe. Edson Pereira Oliveira

Dia 15 - N. Sra.  das Dores, memória: Jo 19,25-27ou Lc 2,33-45
Dia 16 - 24º Domingo do Tempo Comum: Mc 8,27-35
Dia 19 - 4ªFeira da 24ªSemana do Tempo Comum: Lc 7,31-35
Dia 22 - Sábado da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 8,4-15

1. / O Senhor é fiel para sempre, faz jus�ça 
aos que são oprimidos;  Ele dá alimento /
aos famintos, é o Senhor quem liberta os / 
ca�vos.

R/. /Quem não assumir a sua cruz  e me 
seguir não entrará  no Reino de amor que /
inaugurei,  farto banquete que saciará  / /
toda fome de jus�ça e de pão  mundo /
novo sem a dor da exclusão  onde Deus e /
a humanidade novamente, celebram a / 
mais perfeita comunhão.

2. /  O Senhor abre os olhos aos cegos; o 
Senhor faz erguer-se o caído  O Senhor /
ama aquele que é justo. É o Senhor quem / 
protege o estrangeiro.

C���� �� C������� I

3. /  Ele ampara a viúva e o órfão, mas 
confunde os caminhos dos maus  O /
Senhor reinará para sempre! Ó Sião, o / 
teu Deus reinará.

Dia 23 - 25º Domingo do Tempo Comum: Mc 9,30-37

Dia 14 - Exaltação da Santa Cruz, festa: Jo 3,13-17

Dia 17 - 2ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,1-10
Frei Joaquim Fonseca, ofm

Dia 21 - São Mateus, Apóstolo, festa: Mt 9,9-13

1. /  Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu 
nome fazer louvação.  Procurei o Senhor, /
me atendeu,  me livrou de uma grande /
aflição.

R/. / Se esta mulher, que na vida errou  um 
tão grande amor nos agora mostrou  É /
que as suas faltas, seus muitos pecados  ó /
podem ter sido por Deus perdoados.

C���� �� C������� II

R/. / /Senhor, tu vieste  mostrar aos errados  
de novo, o caminho da casa do Pai  Tu /
deste teu Corpo, tu deste teu Sangue  pra /
ser o sustento do filho que cai.

Dia 20 - Ss. André Kim, Paulo Chong e Comps, memória: Lc 7,36-50

R/. / ‘‘Menino, eu te ordeno,  levanta-te 
agora!’’  Falou o Senhor e na mesma hora /
/ / o morto se senta, à mãe o entregou  e 
toda cidade se maravilhou.

R/. /Senhor, não te aflijas  pois eu não 
mereço  que entres na casa de tão pobre /
servo  mas dize somente uma só palavra /
/ e a vida da gente salva há de ficar.

Dia 18 - 3ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,11-17

Dia 18 - 3ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,11-17

Dia 15 - N. Sra.  das Dores, memória: Jo 19,25-27ou Lc 2,33-45

Dia 21 - São Mateus, Apóstolo, festa: Mt 9,9-13

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Dia 23 - 25º Domingo do Tempo Comum

Dia 21 : Festa de São Mateus, Apóstolo

R/. É o Senhor quem sustenta a minha vida!

Dia 16 - 24º Domingo do Tempo Comum: Mc 8,27-35

Dias 15 (noite) e 16: 24º Domingo do Tempo Comum

V/. / Pelo Evangelho o Pai nos chamou,  a fim 
de alcançarmos a glória de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Dia 14: Festa da Exaltação da Santa Cruz

22 (noite) e 23: 25º Domingo do Tempo Comum

Nos demais dias da novena, após a Homilia, reza-se a Oração da 
Comunidade (preces)

Salmo 53/54

Dia 17 - 2ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,1-10

Dia 14 - Exaltação da Santa Cruz, festa: Jo 3,13-17

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

E��������

Dia 19 - 4ªFeira da 24ªSemana do Tempo Comum: Lc 7,31-35
Dia 20 - Ss. André Kim, Paulo Chong e Comps, memória: Lc 7,36-50

V/. Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração, e que produzem / 
muitos frutos, até o fim perseverantes.

Dia 22 - Sábado da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 8,4-15
Dia 23 - 25º Domingo do Tempo Comum: Mc 9,30-37

H������                                      (Sentados)
Após a reflexão, momento de silêncio e meditação pessoal.

Símbolo Apostólico                                                                (De pé)
P�������� �� F� 

Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso
Ass.: / criador do céu e da terra.  E em Jesus 

Cristo seu único Filho, nosso Senhor,  que /
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da Virgem Maria;  / /
padeceu sob Pôncio Pilatos,  foi /
crucificado, morto e sepultado.  Desceu à /
mansão dos mortos;  ressuscitou ao /
terceiro dia,  subiu aos céus; está /
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso,  donde há de vir a julgar os /
vivos e os mortos. Creio no Espírito / 
Santo;  na Santa Igreja católica;  na / /
comunhão dos santos; na remissão dos / 
pecados;  na ressurreição da carne;  na / /
vida eterna.  Amém./

O����� �� A���������
A cada prece, a assembleia responde rezando como de costume ou 
cantando, conforme as sugestões a seguir:

Opção 1:

R/. Ó Senhor, escuta nossa prece!
Opção 2:

R/. / Vossa Igreja vos pede, ó Pai,  Senhor, 
nossa prece escutai!

V/. / Um grande profeta surgiu entre nós  e 
Deus visitou o seu povo, aleluia!

Dia 17 - 2ª feira da 24º Semana do Tempo Comum

Dia 18 - 3ª feira da 24º Semana do Tempo Comum

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                         (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                           (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Salmo 114/115

V/. Deus o mundo tanto amou que lhe deu 
seu próprio Filho  para que todo o que /
nele crer encontre vida eterna.

Dia 16 - 24º Domingo do Tempo Comum

Salmo 30/31

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

V/. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e 
vos bendizemos,  porque por vossa Santa /
Cruz remistes o mundo.

2ª Leitura

R/. / Das obras do Senhor  ó meu povo, 
não te esqueças!

Dia 15, manhã e tarde - Nossa Senhora das Dores

Aclamação ao Evangelho:                                                           (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

V/. Eu de nada me glorio, a não ser, da cruz de 
Cristo;  vejo o mundo em cruz pregado e /
para o mundo em cruz me avisto.

V/. Feliz Virgem Maria, que sem passar pela 
morte,  do martírio ganha a palma, ao pé /
da cruz do Senhor.

Salmo 39/40

R/. / Irmãos, anunciai a morte do Senhor,  
até que ele venha!

R/. / Andarei na presença de Deus,  junto a 
ele, na terra dos vivos.

R/. / Salvai-me pela vossa compaixão,  ó 
Senhor Deus

Aclamação ao Evangelho:                                                           (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Salmo 99/100

R/. Nós somos o seu povo e seu rebanho.

Salmo77/78

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Dia 19 - 4ª feira da 24º Semana do Tempo Comum

R/. / Feliz o povo que o Senhor  escolheu 
por sua herança!

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
V/. Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida só tu tens palavras de vida eterna./ 

R/. Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom!

V/. Vinde a mim todos vós que estais 
cansados  e descanso eu vos darei, diz o /
Senhor.

Salmo 32/33

Salmo 117/118

Salmo 18/19:

R/. / Seu som ressoa  e se espalha em toda 
a terra.

V/. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor 
cantamos;  vos louva, ó Senhor, o coro dos /
apóstolos.

Dia 21 - Festa de São Mateus, Apóstolo

Salmo 55/56:

Dia 20 - Santos André Kim, Paulo Chong e comps.

R/. / Na presença do Senhor,  andarei na 
luz da vida.

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Dia 22 (manhã e tarde) - Sábado da 24ª Semana Comum

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Próprias para cada dia.

(Sentados)

Dia 14 - Exaltação da Santa Cruz
S����� � A���������

Breve instante de silêncio para que a assembleia se prepare para 
ouvir a Palavra de Deus.

L�������

Liturgia da Palavra Liturgia Eucarística

Ritos da Comunhão



(Sentados)

A����������� ��� O�������� 
Alessandro Carvalho

R/. Aceitai, ó Deus Pai de amor  o pão e /
vinho, ofertas neste altar  A VOSSA /:
IGREJA CELEBRA O LOUVOR COM PADRE / 
VICTOR, NOSSO ‘‘ANJO TUTELAR’’.  :/ (2x)

 e a glória para sempre!

Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

Segue o Prefácio e Oração Eucarís�ca como de costume, até:

Ass.: Cordeiro de Deus que �rais...

Ass.: Pai nosso...

(De pé)

(Sentados)

O����� E����������

Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacri�cio,  para glória do seu nome, / / 
para nosso bem e de toda a santa Igreja./ 

2. /A vós, ó Pai, nós ofertamos este vinho,  
fruto da videira por nós amassado.  Por /
vosso Espírito, no Sangue do Cordeiro, eis 
nova bebida  pra nossa redenção./

Pres.: O Senhor esteja convosco.

Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz”. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo.  

Ass.: Vosso é o reino, o poder 

Ass.: Ele está no meio de nós.

Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

Pres.: Orai irmãos e irmãs, para que, o nosso 
sacri�cio seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 

Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

 Ass.: Amém.

Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.

(próprias para cada dia)

Ass.: É nosso dever e nossa salvação.

1. / A vós, ó Pai, apresentamos este pão,  
fruto da terra e do trabalho humano.  /
Simples gesto de amor que por vós será 
mudado em sacramento  de vida e /
salvação.

O����� ����� �� O��������

C������ � O�����

P�� N����
Pres.: Rezemos, com amor e confiança, a 

oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 

Ass.: Amém!

S������� �� P��

Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o pres. convida para o abraço da paz.)

C������� �� D���

Pres.:  Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor. Eis o cordeiro de Deus que �ra o 
pecado do mundo. 

Ass. Senhor, eu não sou digno a  de que ( )
entreis em minha morada,  mas dizei /
uma palavra e serei salvo a !( )

Alessandro Carvalho e Pe. Edson Pereira Oliveira

Dia 15 - N. Sra.  das Dores, memória: Jo 19,25-27ou Lc 2,33-45
Dia 16 - 24º Domingo do Tempo Comum: Mc 8,27-35
Dia 19 - 4ªFeira da 24ªSemana do Tempo Comum: Lc 7,31-35
Dia 22 - Sábado da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 8,4-15

1. / O Senhor é fiel para sempre, faz jus�ça 
aos que são oprimidos;  Ele dá alimento /
aos famintos, é o Senhor quem liberta os / 
ca�vos.

R/. /Quem não assumir a sua cruz  e me 
seguir não entrará  no Reino de amor que /
inaugurei,  farto banquete que saciará  / /
toda fome de jus�ça e de pão  mundo /
novo sem a dor da exclusão  onde Deus e /
a humanidade novamente, celebram a / 
mais perfeita comunhão.

2. /  O Senhor abre os olhos aos cegos; o 
Senhor faz erguer-se o caído  O Senhor /
ama aquele que é justo. É o Senhor quem / 
protege o estrangeiro.

C���� �� C������� I

3. /  Ele ampara a viúva e o órfão, mas 
confunde os caminhos dos maus  O /
Senhor reinará para sempre! Ó Sião, o / 
teu Deus reinará.

Dia 23 - 25º Domingo do Tempo Comum: Mc 9,30-37

Dia 14 - Exaltação da Santa Cruz, festa: Jo 3,13-17

Dia 17 - 2ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,1-10
Frei Joaquim Fonseca, ofm

Dia 21 - São Mateus, Apóstolo, festa: Mt 9,9-13

1. /  Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu 
nome fazer louvação.  Procurei o Senhor, /
me atendeu,  me livrou de uma grande /
aflição.

R/. / Se esta mulher, que na vida errou  um 
tão grande amor nos agora mostrou  É /
que as suas faltas, seus muitos pecados  ó /
podem ter sido por Deus perdoados.

C���� �� C������� II

R/. / /Senhor, tu vieste  mostrar aos errados  
de novo, o caminho da casa do Pai  Tu /
deste teu Corpo, tu deste teu Sangue  pra /
ser o sustento do filho que cai.

Dia 20 - Ss. André Kim, Paulo Chong e Comps, memória: Lc 7,36-50

R/. / ‘‘Menino, eu te ordeno,  levanta-te 
agora!’’  Falou o Senhor e na mesma hora /
/ / o morto se senta, à mãe o entregou  e 
toda cidade se maravilhou.

R/. /Senhor, não te aflijas  pois eu não 
mereço  que entres na casa de tão pobre /
servo  mas dize somente uma só palavra /
/ e a vida da gente salva há de ficar.

Dia 18 - 3ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,11-17

Dia 18 - 3ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,11-17

Dia 15 - N. Sra.  das Dores, memória: Jo 19,25-27ou Lc 2,33-45

Dia 21 - São Mateus, Apóstolo, festa: Mt 9,9-13

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Dia 23 - 25º Domingo do Tempo Comum

Dia 21 : Festa de São Mateus, Apóstolo

R/. É o Senhor quem sustenta a minha vida!

Dia 16 - 24º Domingo do Tempo Comum: Mc 8,27-35

Dias 15 (noite) e 16: 24º Domingo do Tempo Comum

V/. / Pelo Evangelho o Pai nos chamou,  a fim 
de alcançarmos a glória de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Dia 14: Festa da Exaltação da Santa Cruz

22 (noite) e 23: 25º Domingo do Tempo Comum

Nos demais dias da novena, após a Homilia, reza-se a Oração da 
Comunidade (preces)

Salmo 53/54

Dia 17 - 2ªFeira da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 7,1-10

Dia 14 - Exaltação da Santa Cruz, festa: Jo 3,13-17

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

E��������

Dia 19 - 4ªFeira da 24ªSemana do Tempo Comum: Lc 7,31-35
Dia 20 - Ss. André Kim, Paulo Chong e Comps, memória: Lc 7,36-50

V/. Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração, e que produzem / 
muitos frutos, até o fim perseverantes.

Dia 22 - Sábado da 24ª Semana do Tempo Comum: Lc 8,4-15
Dia 23 - 25º Domingo do Tempo Comum: Mc 9,30-37

H������                                      (Sentados)
Após a reflexão, momento de silêncio e meditação pessoal.

Símbolo Apostólico                                                                (De pé)
P�������� �� F� 

Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso
Ass.: / criador do céu e da terra.  E em Jesus 

Cristo seu único Filho, nosso Senhor,  que /
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da Virgem Maria;  / /
padeceu sob Pôncio Pilatos,  foi /
crucificado, morto e sepultado.  Desceu à /
mansão dos mortos;  ressuscitou ao /
terceiro dia,  subiu aos céus; está /
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso,  donde há de vir a julgar os /
vivos e os mortos. Creio no Espírito / 
Santo;  na Santa Igreja católica;  na / /
comunhão dos santos; na remissão dos / 
pecados;  na ressurreição da carne;  na / /
vida eterna.  Amém./

O����� �� A���������
A cada prece, a assembleia responde rezando como de costume ou 
cantando, conforme as sugestões a seguir:

Opção 1:

R/. Ó Senhor, escuta nossa prece!
Opção 2:

R/. / Vossa Igreja vos pede, ó Pai,  Senhor, 
nossa prece escutai!

V/. / Um grande profeta surgiu entre nós  e 
Deus visitou o seu povo, aleluia!

Dia 17 - 2ª feira da 24º Semana do Tempo Comum

Dia 18 - 3ª feira da 24º Semana do Tempo Comum

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                         (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                           (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Salmo 114/115

V/. Deus o mundo tanto amou que lhe deu 
seu próprio Filho  para que todo o que /
nele crer encontre vida eterna.

Dia 16 - 24º Domingo do Tempo Comum

Salmo 30/31

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

V/. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e 
vos bendizemos,  porque por vossa Santa /
Cruz remistes o mundo.

2ª Leitura

R/. / Das obras do Senhor  ó meu povo, 
não te esqueças!

Dia 15, manhã e tarde - Nossa Senhora das Dores

Aclamação ao Evangelho:                                                           (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

V/. Eu de nada me glorio, a não ser, da cruz de 
Cristo;  vejo o mundo em cruz pregado e /
para o mundo em cruz me avisto.

V/. Feliz Virgem Maria, que sem passar pela 
morte,  do martírio ganha a palma, ao pé /
da cruz do Senhor.

Salmo 39/40

R/. / Irmãos, anunciai a morte do Senhor,  
até que ele venha!

R/. / Andarei na presença de Deus,  junto a 
ele, na terra dos vivos.

R/. / Salvai-me pela vossa compaixão,  ó 
Senhor Deus

Aclamação ao Evangelho:                                                           (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Salmo 99/100

R/. Nós somos o seu povo e seu rebanho.

Salmo77/78

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Dia 19 - 4ª feira da 24º Semana do Tempo Comum

R/. / Feliz o povo que o Senhor  escolheu 
por sua herança!

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
V/. Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida só tu tens palavras de vida eterna./ 

R/. Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom!

V/. Vinde a mim todos vós que estais 
cansados  e descanso eu vos darei, diz o /
Senhor.

Salmo 32/33

Salmo 117/118

Salmo 18/19:

R/. / Seu som ressoa  e se espalha em toda 
a terra.

V/. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor 
cantamos;  vos louva, ó Senhor, o coro dos /
apóstolos.

Dia 21 - Festa de São Mateus, Apóstolo

Salmo 55/56:

Dia 20 - Santos André Kim, Paulo Chong e comps.

R/. / Na presença do Senhor,  andarei na 
luz da vida.

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Dia 22 (manhã e tarde) - Sábado da 24ª Semana Comum

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

Aclamação ao Evangelho:                                                            (De pé)

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!

R/. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Próprias para cada dia.

(Sentados)

Dia 14 - Exaltação da Santa Cruz
S����� � A���������

Breve instante de silêncio para que a assembleia se prepare para 
ouvir a Palavra de Deus.

L�������

Liturgia da Palavra Liturgia Eucarística

Ritos da Comunhão



1. / Padre Victor de Três Pontas,  Nobre amigo 
e intercessor.  Vem, acolhe o teu povo  / /
que celebra o teu louvor.

R./ / Ao nosso Deus queremos louvar  pois 
maravilhas em seu servo realizou.  /
‘‘Francisco Victor, nosso anjo tutelar’’  /
Bom sacerdote, por Cristo se doou.

2. / Tua vida tão singela  Em Campanha 
começou.  Foste filho de escrava: No / /
amor te educou.

3. / Encontraste Dom Viçoso,  Que a Mariana 
te levou.  Ordenou-te sacerdote.  Pra Três / /
Pontas te enviou.

4. / O teu zelo apostólico  Aguçou-te a 
atenção.  As crianças instruíste  Com / /
ternura e afeição.

5. / Para os pobres eras pai,  Generoso em 
par�lhar;  Davas tudo, sem um ai,  Não / /
quiseste acumular.

H��� �� B���� 
F�������� �� P���� V�����

Alessandro Carvalho e Dom Diamantino Prata de Carvalho

4. / Santos todos, adorem o Senhor, aos que 
o amam, nenhum mal assalta.   Quem é /
rico, empobrece e tem fome,  mas, a /
quem busca a Deus, nada falta.

3.  /Acampou na batalha seu anjo,   
defendendo seu povo e o livrando.  /
Provem todos, pra ver como é bom  o /
Senhor que nos vai abrigando.

(próprias para cada dia)

Ass.: Ó Deus, Vós modelastes o Beato / 
Francisco de Paula Victor, segundo o / 
Coração de Vosso Filho Jesus.  Pelo bem / 
que fez às crianças e aos pobres, / 
concedei-nos a virtude da caridade, / 
para amarmos a Vós e aos irmãos e / 
irmãs.  Por Cristo nosso Senhor. Amém./ / 

O����� �� B���� P���� V�����

2. /Olhem todos pra ele e se alegrem,  todo 
tempo sua boca sorria!  Este pobre gritou /
e ele ouviu,  fiquei livre de minha agonia./

5. / Ó meus filhos, escutem o que eu digo,  pra 
aprender o temor do Senhor.  Qual o /
homem que ama sua vida,  e a seus dias /
quer dar mais valor?

(De pé)
Após a comunhão, momento de silêncio para oração pessoal.

O����� ������ �� C������� 

Leocádia Piedade
C���� F����

Ass.: Ele está no meio de nós.

2. / /  Eu creio em � meu Deus, com fé ardente, 
em � que estais no céu e em mim presente. / / 
Guarda-me a fé Senhor, quando tentado eu / 
for, meu Deus eu creio em � e eu creio em �./ / 

6. / / Nos braços teu Senhor quero morrer, do 
teu divino amor no céu viver. Hinos de / / 
gra�dão com a Virgem cantarei e fiel a � / / 
Senhor, sempre serei.

R/.  / Salve, ó grande amigo! Salve, ó 
benfeitor! DEFENDE-NOS DO PERIGO /:  / 
NAS ARAS DO TEU AMOR :/ (2x)

4. / /  Amar a � meu Deus só a � amar e com os 
santos teus te contemplar. A � consagro / / 
então com amor meu coração, amar a � / / 
meu Deus, só a � amar./ 

Pres. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  
Pai  e Filho e Espírito Santo.  Amém.X  Ass.:

1. / /  Perto de � Senhor,  quero morar, teu grande e 
eterno amor, quero gozar. Hinos de gra�dão / / / 
ferventes cantarei, fiel a � Senhor, sempre serei./ / 

Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

B����� F����

C���� O�������

Pres. O Senhor esteja convosco!

2. / Três Pontas clama bem alto  o valor de um 
grande varão  que tudo fez nessa vida  / /
pelo pobre, pela instrução! (2x)

3. /  Espero em � meu Deus, bem confiante, guia 
os passos meus a todo instante. Se a força / / 
me faltar, se a paz não mais gozar, meu / / 
Deus espero em � e espero em �./ 

5. / /  Passos incertos dou, o sol se vai, mas se 
con�go estou já não temo mais. Hinos de / / 
gra�dão ferventes cantarei e fiel a � Senhor, / 
/ sempre serei.

Ass.: Graças a Deus!

1. /O povo, alegre se ufana  cheio do mais 
puro ardor  para cantar as virtudes de / / 
seu querido pastor! (2x) 

3. / Padre Victor, ó Padre Victor!  Apóstolo da 
caridade  de lá, junto de Deus  abençoa / /
esta cidade! (2x)

6. / Aos devotos teus fiéis  Dá um coração 
assim;  E um dia, louvaremos  Ao Senhor, / /
junto de �.
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6h30 Procissão da Penitência e reza do Terço

Não há atendimento de confissões

   Missas às 5h30 - 15h - 19h (com Procissão Luminosa) - 22h

3h - Procissão até a Igreja Santa Cruz (Faxina) e Missa 6h

                                              14h30 - 16h - 17h30 - 19h

5h Procissão da Penitência e reza do Terço

PROGRAMAÇÃO:
- 14 a 21 de Setembro

Missas às 5h30 - 15h - 19h
Confissões (na Igreja): 9h às 12h / 15h às 18h30

- 16 de Setembro, Domingo

Missas às 7h - 9h - 10h30 - 15h - 17h - 19h

- 22 de Setembro, Sábado
5h Procissão da Penitência e reza do Terço

   Confissões (na Igreja): 9h às 12h / 15h às 18h30 
- 23 de Setembro, Domingo

Missas na Matriz d’Ajuda às 5h - 6h30 - 9h - 10h30 - 12h30

INTENÇÕES E PEDIDOS:

GESTO CONCRETO:

CAFÉ DO ROMEIRO:

Confissões (no Salão Paroquial) das 8h às 17h

- Pó de Café e Copos descartáveis de 300ml (a partir do dia 14) 
- Pão e Leite (no dia e 22)

PARA SUA SEGURANÇA:
- Ninguém está autorizado a pedir doações em nome da Igreja, 

Paróquia ou Associação Padre Victor. 
- Os voluntários que estão à serviço desta grande festa estão 

devidamente identificados pela Associação Padre Victor.

Uma das virtudes do Beato Padre Victor é a CARIDADE. Você 
pode praticá-la doando alimentos não perecíveis que serão 
destinados à Ação Social em nossa cidade. A caixa das doações 
está no acesso de visitação à imagem do Beato.

Como de costume, deixe por escrito suas intenções e pedidos na 
urna que está próxima ao presbitério. No dia 22, após a missa das 
15h, faremos a queima em frente à Herma. Com a fumaça do 
incenso, subirá aos céus nossos clamores a Deus por intercessão 
do Beato Padre Victor.

Entregue sua doação no Memorial Padre Victor

PARA BAIXAR ÁUDIOS, PARTITURAS E OUTROS MATERIAIS DA FESTA, ACESSE:

LEIA OS ATENTAMENTE OS AVISOS 
E DEIXE O FOLHETO NA IGREJA 

PARA SER UTILIZADO EM OUTRAS CELEBRAÇÕES


