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S
etembro! Prenúncio da estação das 

flores... Flores que simbolizam as virtudes 

do nosso Anjo Tutelar, Padre Victor.

 Os ipês que desabrocham na primavera 

marcam o mês de setembro e a entrada de Padre 

Victor no céu - 23 de setembro.

 Deus, o eterno jardineiro das celestes 

campinas da nossa existência; Deus, o eterno 

jardineiro dos jardins floridos das nossas vidas, 

ceifara “Padre Victor - flor da pureza, da 

bondade, do amor, do carinho e da caridade.”

 Padre Victor, um grande “santo” em 

nossas vidas. Viveu, cinquenta e três anos como 

sacerdote, santificando esta terra e santificando a 

si próprio. Viveu inúmeras virtudes, sobretudo 

uma grande caridade, um grande amor a Deus 

que se traduziu ao próximo. Um homem simples, 

humilde, dedicado a sua Igreja. Consagrou-se 

inteiramente a Deus.

 Hoje, após 112 anos de sua morte, o povo 

manifesta sua fé das mais variadas formas: 

cantos, orações, procissões, penitências, 

sacrifícios, promessas, flores e velas, tudo para 

expressar seu amor e confiança na intercessão 

desse sacerdote que é aclamado pelo povo como 

Santo!. 

 Obr igada,  Padre  Vic tor  pe lo  seu 

testemunho!

 Vamos procurar ser luz, sal e fermento no 

mundo: o nosso apostolado fará a diferença.

"A missão se faz com os pés dos que partem, com 

os joelhos dos que rezam e com as mãos dos que 

ajudam!”

  Associação Padre Victor de Três Pontas

 

Venham participar, em Três Pontas - MG, 

de 14 a 23 de setembro de 2014, da 

Novena e Festa do nosso Anjo Tutelar!

Novena dos 112 anos de morte 

do Beato Pe. Victor
Ano Mariano 2017

 "Fazei tudo o que Ele vos disser" (Jo 2,5). A 

cena das Bodas de Caná destaca a atitude de mulher 

solícita e intercessora de Maria; sempre atenta às 

necessidades das pessoas, sobretudo as mais 

humildes. Maria é a mulher da caridade porque 

sempre disse "Sim" ao plano salvífico de Deus. Ela 

sempre nos convida a seguirmos em direção ao seu 

Filho Jesus, mostrando-nos que vale a pena cumprir 

a Palavra e a vontade dEle. Temos que ser ouvintes 

atentos às palavras de Jesus, assumindo atitudes 

concretas como discípulos comprometidos. 

 Nosso querido Beato Pe. Victor foi um 

autêntico servo de Deus porque viu em tudo a 

vontade dEle em sua vida e nunca antepôs a sua 

vontade àquela de Deus. O servo é aquele que se doa 

sem reserva e oferece todo o seu ser na fé. Nisto ele 

soube ser um servo obediente: homem de Deus que 

permite que o Evangelho se cumpra no amor a Deus 

e ao próximo. Nosso Beato estava sempre pronto 

para servir ao povo e à religião. Buscava sempre 

consolar os aflitos porque, inspirando-se em Maria 

Santíssima, a Mãe dos humildes e aflitos, era 

sensível ao apelo de todos. Seguindo a orientação 

maternal de Maria, peçamos ao nosso "anjo tutelar" 

que nos auxilie a sempre cumprir a vontade de Deus. 

 Que a Virgem Mãe Aparecida, nos 300 anos 

da aparição de sua imagem a três humildes 

pescadores no Rio Paraíba, nos ajude a amar e a 

servir sempre o seu Filho neste nosso peregrinar 

terreno rumo ao Reino prometido. 

 Com bênçãos de pai e pastor,

† Dom Pedro Cunha Cruz

Bispo Diocesano da Campanha - MG
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“NO SIM AMOROSO DA VIRGEM MARIA, O SIM SACERDOTAL DE PE. VICTOR!”

“FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER” (Jo 2,5)

Ano Santo Mariano - 1717 - Aparecida: 300 anos de Bênçãos! - 2017

Oração 
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. 

Com aprovação Eclesiástica
  

Associação Padre Victor de Três Pontas
Praça Cônego Victor, n.º 45

37190-000 - Três Pontas - MG
www.padrevictor.com.br

E-mail - padrevictor@tpnet.psi.br

Novena 2017

 O Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Pedro Cunha 
Cruz, Bispo da Diocese de Campanha-MG, e a sua equipe 
prepararam a novena de 2017, a ser enviada aos devotos de 
outras comunidades.
 Apresentamos uma reflexão própria para cada dia. 

1.º Dia - O BEATO PE. VICTOR É CHAMADO 
A UMA VOCAÇÃO ESPECIAL

Evangelho - Lc 1,26-38
Reflexão
Nós estamos vivendo o ano Jubilar Mariano e, neste ano, 
queremos contemplar em Maria a ação do Deus misericordioso. 
Como Maria soube ouvir a voz do Senhor e se colocar como 
serva, o Bem-aventurado Pe. Victor fez o mesmo e, assim, Deus 
agiu em sua vida, fazendo-o modelo de santidade para todos 
nós.

2.º Dia - FRANCISCO VICTOR ENFRENTA 
AS DORES DO CAMINHO

Evangelho - Mt 1,18-24
Reflexão
Diante da missão que Deus confiou ao jovem Victor, ele também 
enfrentou a incompreensão das pessoas de seu tempo. Como 
poderia um negro “escravo” querer subir ao altar, para celebrar 
os mistérios de Deus? Assim como enviou seu anjo a São José, 
Dona Marianna foi um anjo de Deus na vida de Padre Victor e o 
ajudou a realizar seu sonho.

3.º Dia - O BEATO PE. VICTOR VAI PARA 
O SEMINÁRIO DE MARIANA 

Evangelho - Lc 1,39-45
Reflexão
Nosso Bem-aventurado Pe. Victor partiu de sua terra natal, a 
pequena Campanha, para Mariana, a fim de se fazer também 
servo do Senhor. Caminhada longa, feita em vários dias a cavalo. 
Chegando àquela cidade, foi acolhido com afabilidade por seu 
Bispo e, ao chegar ao Seminário, se fez servo de todos e fiel ao 
estudo em vista de realizar o projeto de Deus em sua vida.
 

4.º Dia - BEM-AVENTURADO PE. VICTOR, 
SACERDOTE DA IGREJA DE DEUS

Evangelho - Lc 1,46-55
Reflexão
Deus desfez os planos dos perversos e orgulhosos, o sonho de 
Pe. Victor se realizou e, com Maria, ele pôde exultar: “Minha 
alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador, porque olhou para a minha humildade... O Todo 
Poderoso fez em mim coisas grandiosas e santo é o Seu nome”.

5.º Dia - O BEATO PE. VICTOR ANUNCIA O 
REINO DE DEUS EM TRÊS PONTAS

Evangelho - Mt 12,46-50
Reflexão
Jesus não pensa em si. Sua missão é abrir os olhos aos cegos, 
abrir os ouvidos dos surdos, curar os doentes, libertar os 
endemoniados e anunciar a todos o Reino de Justiça e Paz. O 
Beato Pe. Victor, como Jesus, viveu para o próximo, amou a 
Igreja e se entregou pelo Evangelho, visitou os doentes, cuidou 
das crianças e jovens, expulsou os demônios, anunciou ao povo 
trespontano a salvação de muitas e belas maneiras. 

6.º Dia - O BEM-AVENTURADO PE. VICTOR 
ENFRENTA A REJEIÇÃO E A CALÚNIA

Evangelho - Lc 2, 34-35
Reflexão
Nosso Beato Pe. Victor passou por muito sofrimento. Sua cor, 
sua vida, suas atitudes, mexeram com a posição dos 
privilegiados de seu tempo. Ele fez da Igreja a casa dos pobres e 
excluídos, acolhendo, cuidando, mostrando o “rosto materno”, 
misericordioso de Deus. Por isso, alguns fazendeiros e coronéis 
do seu tempo não o compreenderam.

7.º Dia - O RECONHECIMENTO DO POVO 
A SEU ANJO TUTELAR

Evangelho - Lc 11,27-28
Reflexão
Abençoada seja Lourença, a mãe do Beato Pe. Victor, porque 
trouxe ao mundo um ser humano tão singular, que fez em tudo a 
vontade do Senhor. Abençoado seja o povo de Três Pontas que, 
ao ver o sofrimento de nosso Beato, abriu-lhe as mãos e o 
coração, retribuindo a ele um pouco do muito que ele lhes deu, 
consolando o seu pranto, aliviando a sua dor. 

8.º Dia - O BEM-AVENTURADO PE. VICTOR 
VAI AO ENCONTRO DO PAI

Evangelho - Jo 19,25-30
Reflexão
Nosso querido Beato Pe. Victor também experimentou a morte, 
proveniente de sua idade avançada e do AVC que sofreu. Sua 
morte foi, para seu povo, motivo de profunda tristeza, mas, para 
ele, foi aberta a porta da eternidade e, junto de Deus e da Virgem 
Maria, recebeu o prêmio da alegria eterna, tornando-se nosso 
intercessor.

9.º Dia - BEM-AVENTURADO PE. VICTOR, 
INTERCEDEI POR NÓS JUNTO A DEUS

Evangelho - Jo 2,1-11
Reflexão
Nosso querido Beato Pe. Victor é mais valioso para nós no céu do 
que o foi aqui na terra. Não são poucos os testemunhos daqueles 
que acorreram a ele, pedindo o seu socorro, e foram atendidos. 
E, como fez Maria, a Mãe do Senhor, ele também apresenta 
todos os pedidos a Jesus, como nosso intercessor. E a graça 
acontece em abundância. 
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