PALAVRA DO PASTOR
NOVENA BEATO PE. VICTOR 2019
Tema: A missão do Beato Padre Victor, homem
da Igreja, ﬁel testemunha de Jesus Cristo.
No ano extraordinário missionário, a Igreja pretende renovar a consciência de
um discipulado pautado no verdadeiro encontro com Cristo, encorajando todos os
batizados ao anúncio do Evangelho da alegria. A Igreja deve ser, incessantemente,
consciente de sua missão evangelizadora no mundo. A missão faz parte da natureza da
Igreja. Não há outra forma de ser cristão, pois o fundamento de nossa pertença a Cristo
está no seu próprio “Ide, missionário”. Portanto, o anúncio do Evangelho deve chegar
à mente e ao coração de cada pessoa através de nossa pronta resposta ao mandato
missionário. No centro deste anúncio não deve estar uma simples ideia, mas o amor
misericordioso de Deus, manifestado em seu Filho Jesus. Este Evangelho deve ser
anunciado por todos os batizados e enviados de forma integral, corajosa e autêntica;
ainda que em meio a um mundo que parece ter perdido o sentido das coisas perenes, e
em profunda transformação.
Os cristãos, discípulos e discípulas, leigos e leigas, a partir da vivência da fé
comunitária e dinâmica, devem assumir seu papel na Igreja e no mundo. Sem o nosso “sim”
generoso ao mandato de Cristo, a missão não acontece, dado que a fé autêntica não é cômoda
e nem individualista. Não devemos temer. Não nos faltará a ajuda e a assistência do Espírito
Santo nesta seara. O Senhor Ressuscitado caminha conosco na história. A sua graça nos
acompanha para cumprimos a missão que nos foi conﬁada. Como bem nos recordou o Papa
Francisco: ”eu sou uma missão nesta terra, e para isto estou neste mundo. É preciso
considerarmo-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar,
viviﬁcar, levantar, curar e libertar” (EvangeliiGaudium, 273).
Por ﬁm, viver a dignidade do batismo signiﬁca assumir um modo exigente de
vida, que supõe engajamento e responsabilidade no contexto em que vivemos.
Somente assim seremos sujeitos ativos de evangelização. O Beato Pe. Victor, vivendo
a resposta ao amor a Cristo no testemunho e serviço aos irmãos, foi um precioso e
autêntico sinal da presença de Deus em meio aos ﬁéis. Para tanto, soube viver como
servo traduzindo o Evangelho em missão aos mais pobres e desvalidos, doando sua
vida ao rebanho de Cristo a ele conﬁado. Vivia o ministério sacerdotal numa
incansável missão de anunciar o Evangelho como apóstolo da caridade, isto é, “a fé
agindo pelo amor” (Gl 5, 6). Beato Pe. Victor, interceda por nós, a ﬁm de sermos todos
batizados e enviados.
D. Pedro Cunha Cruz
Bispo diocesano da Campanha-MG
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ORAÇÃO INICIAL (Para todos os dias)
(Símbolos: a cruz, a vela acesa, a Bíblia Sagrada e a estampa ou imagem do Beato
Padre Victor)
Dirigente: Deus, fonte e origem de nossa vida e missão, nos concede a graça de
estarmos reunidos neste momento para rezarmos, como comunidade dos discípulos
do Senhor, a novena em honra ao Beato Padre Victor. Iniciemos nosso encontro de
irmãos na fé, fazendo, com amor e reverência, o sinal do cristão.
Todos: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo!
Dirigente: Peçamos à Trindade Santíssima a graça de santiﬁcar e abençoar este tempo
justo e honesto de nossas vidas em que estamos reunidos na fé, cantando:
Todos: O nosso encontro será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu
amor! (2x) / Derrama, ó Senhor! Derrama, ó Senhor! Derrama sobre nós o seu
amor! (2x)
Dirigente: Nós, pela consagração batismal, nos tornamos ﬁlhos e ﬁlhas de Deus.
Somos a Igreja de Cristo presente no mundo atual. Como irmãos e irmãs em Cristo,
somos as testemunhas do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações, pela
unção do Espírito Santo!
Todos: Nossa missão é espalhar o bom perfume de Cristo através da caridade,
que, de forma discreta e atuante, revela o tamanho da nossa fé e nos faz
conscientes de que, ao modo de Jesus, devemos passar pelo mundo fazendo o
bem!
Dirigente: O beato Padre Victor passou pelo mundo fazendo o bem, pois como
batizado, abraçou e amou a missão que Deus lhe conﬁou. Passando por todas as
diﬁculdades que lhe foram impostas, foi perseverante no seu bom propósito de buscar
viver à altura do chamado de Deus. Foi um homem da Igreja, ﬁel testemunha de Jesus
Cristo, que nunca desperdiçou a graça que lhe foi oferecida.
Todos: Deus, que enxergou a bondade do coração do Padre Victor, fez frutiﬁcar
as obras de suas mãos e, na sua imensa generosidade, deu-nos a graça de termos o
“anjo tutelar de Três Pontas” como modelo de cristão para os nossos tempos e
nosso intercessor sempre certo no céu!
Dirigente: Durante esta novena, rezemos por nossa vida e missão a partir do modelo
exemplar do Beato Padre Victor. Ele soube viver a alegria de ser cristão, ele soube
crescer na fé batismal e foi um incansável seguidor de Jesus Cristo. Padre Victor
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deixou o Espírito Santo agir na sua vida! Peçamos a iluminação do Espírito Santo para
bem rezarmos esta novena. Juntos, cantemos:
Todos: A nós descei, Divina Luz! A nós descei, Divina Luz! E em nossas almas
acendei o amor, o amor de Jesus! O amor, o amor de Jesus!
Dirigente: Cada situação vivida, boa ou ruim, sempre foi para o Padre Victor uma
oportunidade de aprendizagem, um exercício de paciência e de fé, levando-o a um alto
grau de crescimento humano para atingir a maturidade cristã. Com os olhos ﬁxos em
Jesus e com o coração batendo ao compasso dos mais pobres e necessitados, realizou a
sua missão na terra, deixando as marcas da sua passagem na vida de muitas pessoas
Dirigente: No silêncio orante do nosso coração, vamos rezar a Deus, com todo amor e
conﬁança, pedindo a graça de que necessitamos pela intercessão do Beato Padre Victor.
(Tempo de silêncio para que cada um reze, pedindo a graça de Deus)
Todos: Nosso amado Padre Victor, sua missão nesta terra foi luminosa! Seu
exemplo de fé continua apontando-nos Jesus como Caminho, Verdade e Vida.
Sua história de amor a Cristo e aos irmãos nos inspira a sermos testemunhas ﬁéis
do Evangelho sempre vivo!

PRIMEIRO ENCONTRO
O Batismo: um encontro pessoal com Jesus Cristo!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: O Batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Através do mergulho nas
águas, somos libertados do pecado e resgatados como ﬁlhos de Deus. Com isso, nos
tornamos membros de Cristo, abertos à ação do Espírito Santo. Também somos
incorporados à Igreja e abraçados pela vida comunitária. Por ﬁm, enviados em missão
para anunciar o evangelho a toda criatura (Mc 16,15).
Leitor 1: A história de Padre Victor começa em um casarão na Rua Direita da
Campanha (MG), em 1827. Foi ali que ele nasceu no dia 12 de abril. Oito dias depois,
sob a proteção de Santo Antônio de Pádua, singelo amante do Evangelho, o pequeno
Victor era batizado pelo Padre Antônio Manoel Teixeira. A partir daquele dia, aquele
que nascera aprisionado pela escravidão era libertado pelo Cristo.
Leitor 2: Naquela fonte batismal, que ainda hoje se encontra na Catedral de Campanha,
Padre Victor se tornou um homem de Deus e para Deus. Um participante no sacerdócio
de Cristo, na sua missão profética e real, um eleito para anunciar os louvores d'Aquele
que nos “chamou das trevas à sua luz admirável” (1 Pd2, 9), um missionário da Boa e
Alegre Notícia que, incansavelmente, se doou ao ministério da Igreja.
Todos (cantando): Antes que eu te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu
nascesses, te conheci e te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi.
Aonde te envio irás, o que te mando proclamarás!Tenho que gritar, tenho que arriscar,
ai de mim se não o faço! Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: O batizado se alimenta da Palavra de Deus. Como ﬁlhos e ﬁlhas de Deus Pai,
somos chamados a confessar diante dos homens nossa fé, que de Deus recebemos por
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meio da Igreja e participar da atividade apostólica e missionária como povo de Deus.
Canto de aclamação
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do
mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, ele reina! Ele é Deus e Senhor!
Proclamação da Palavra: Mc 1, 9-11
Para reﬂetir e partilhar:
· O batismo nos incorpora à Igreja de Jesus Cristo. Dessa forma, como temos ajudado
a nossa comunidade e paróquia?
· O batismo nos limpa do pecado. Nós temos procurado viver um caminho de
conversão? Temos procurado a conﬁssão?
· O batismo nos faz membros de Cristo. Como temos demonstrado nosso amor por
Jesus Cristo?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Senhor Jesus Cristo, único e verdadeiro Bom Pastor, a exemplo do Beato
Padre Victor, queremos nos transformar em homens e mulheres que vivem a força
missionária do batismo, pela realização cotidiana do amor incondicional aos irmãos e
irmãs, do perdão sincero àqueles que nos ofenderam e pela acolhida fraterna aos que
estão excluídos e marginalizados. Por isso, cantemos.
Todos: Onde há ofensa que dói que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia,
que eu leve a união e tua paz.
Leitor 1: Senhor Jesus Cristo, singular missionário do Pai, a exemplo do Beato Padre
Victor, ensinai-nos a pregar o evangelho com nossas vidas, pregando a sua Palavra em
todos os tempos e lugares, sempre atentos ao seu mandato: “Ide, pois, fazei discípulos
de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado” (Mt 28, 19-20). Por isso,
cantemos.
Leitor 2: Senhor Jesus Cristo, humilde e manso de coração, pelo exemplo do Beato
Padre Victor, ajudai-nos a ser uma comunidade aberta à misericórdia, uma Igreja com
portas escancaradas para ofertar aos feridos e sofredores o remédio da compaixão, a
ﬁm de que sejamos bons discípulos, marcados pela insistência da “Igreja em saída”,
conﬁgurados pela dinâmica do batismo. Por isso, cantemos.
Dirigente: Vamos concluir nossas preces rezando com amor e conﬁança: Pai nosso...

SEGUNDO ENCONTRO
Beato Padre Victor: um exemplo de cristão que viveu plenamente o seu batismo!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Tudo indica que o jovem Francisco de Paula Victor foi destinado a
aprender o ofício de alfaiate e o seu mestre foi o senhor Inácio, conhecido por Inácio
Barbudo, da cidade de Campanha. Foi ao seu mestre que o jovem Francisco de Paula
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Victor revelou, primeiramente, a vontade que tinha de ser padre. A reação, como de
qualquer um que ouvisse de um negro escravo que queria uma posição de brancos, não
foi boa. Conta-se que, após sua revelação, Victor apanhou de seu mestre em rua
pública.
Leitor 1: Mesmo em meio às inúmeras diﬁculdades vividas pelo jovem Francisco na
alfaiataria, e, sobretudo, ao manifestar sua vocação e apanhar publicamente de seu
mestre, ele nunca se revoltou contra Deus. Se havia uma única certeza no coração do
nosso beato, desde sua infância, era a de que Deus cuida de tudo, inclusive de nós.
Diante de cada diﬁculdade, Francisco de Paula Victor refugiava-se sob os cuidados da
Virgem das Dores, na Igreja a ela dedicada, na cidade de Campanha, certo de que ela
cuidaria de tudo, inclusive do desejo do seu coração de tornar-se padre.
Leitor 2: A sociedade de nossa época não se difere daquela em que viveu nosso beato
em sua juventude, sobretudo quando nos deparamos com as inúmeras diﬁculdades no
trabalho ou na manifestação de nossa missão e vocação. Devemos, pois, aprender a
nos refugiar nos braços de Maria e a rogar sua intercessão, para que ela, como Mãe,
nos leve até Jesus. Devemos amar o que fazemos, zelar pelo que está sob nossos
cuidados e, sobretudo, sermos discípulos-missionários da alegria confortante de que
os sonhos de Deus para nós vão se concretizar. Viver a radicalidade do nosso batismo é
isto: conﬁar plenamente em Deus, que, em Jesus Cristo, nos revelou seu plano de
amor!
Todos:Ajudai-nos, nosso doce anjo tutelar, a viver a radicalidade do nosso
batismo no hoje de nossas vidas para que, a seu exemplo, cheguemos um dia à
Santidade que Deus espera de nós.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: Irmãos e irmãs, vamos atentamente ouvir um trecho da primeira Carta de São
João. Nela, o apóstolo nos exorta a uma profunda experiência de vida pautada pelo amor,
pois o próprio Deus é Amor e só seremos capazes de reconhecer o amor de Deus por nós
quando, pela força do Espírito Santo, formos capazes de amar como ele nos pediu.
Canto de aclamação
Eu vim para escutar. Tua palavra, tua palavra. Tua palavra de amor.
Eu gosto de escutar. Tua palavra, tua palavra. Tua palavra de amor.
Eu quero entender melhor. Tua palavra, tua palavra. Tua palavra de amor.
Texto bíblico: 1Jo 4,11-21
Para reﬂetir e partilhar:
· Viver a radicalidade do batismo, nos dias de hoje, exige de nós ter fé nos outros. Em
nossa comunidade podemos perceber que amamos conforme Deus nos pede,
verdadeiramente? Ou estamos fazendo “barganha” com Deus e com nossos irmãos a
respeito do Amor?
· São João, em sua carta, nos ensina que devemos Amar como Deus nos amou
primeiro. Logo, Deus é o ponto de referência para o amor verdadeiro. O mundo ama
conforme Deus nos ama? Amamos segundo Deus ou segundo o mundo nos ensina?
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Como podemos mudar essa realidade?
· “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro” Pelo batismo, somos incorporados a
Cristo e à Igreja, comunidade de fé. Qual a minha resposta ao apelo da Igreja feito a
cada um de nós? Amo a minha comunidade? Participo das atividades por ela
propostas? Ou preﬁro ajudar uma comunidade distante, participar das missas
televisionadas ao invés de assumir o desaﬁo de ser presença na comunidade?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Irmãos e irmãs, neste segundo dia do nosso novenário, invoquemos Cristo
Jesus, esperança e alegria dos pobres de todos os tempos e supliquemos, por
intercessão do Beato Padre Victor, a graça de viver a radicalidade do nosso
batismo,cantando:
Todos: Ó Senhor, Ó Senhor, nesta noite, escutai nossa prece!
Leitor: Senhor, fortalecei as mãos cansadas e os pés vacilantes. Enchei de vossa
esperança os corações abatidos, vos pedimos.
Leitor: Senhor, fazei-nos corajosos em assumir nossa vocação de profetas,
anunciando e preparando os caminhos do vosso reino em nossas comunidades, vos
pedimos.
Leitor: Senhor, dai-nos a graça de aguardar com alegria a vossa vinda e de colaborar
na gestação de uma nova sociedade, vos pedimos.
Leitor: Senhor, concedei o dom da unidade a nossas comunidades, a nossa paróquia e
a nossa Diocese da Campanha, vos pedimos.
Dirigente: Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso Reino e ensinai-nos
a dizer: Pai nosso...

TERCEIRO ENCONTRO
Beato Padre Victor modelo de homem de fé!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Neste terceiro encontro de nossa novena, escutaremos um pouco
sobre a caminhada de nosso amado beato em sua vocação presbiteral, de
Campanha a Mariana, com a ajuda de Dom Viçoso. Nosso querido Padre Victor
foi e é um missionário à frente de seu tempo. Enfrentou todas as suas
diﬁculdades como bom cristão que vive sua missão de batizado, superando a
maldade humana, chegando a ser “o primeiro” em amar os que não o amavam.
Soube, nos serviços simples, exercer o amor fraterno proposto pelo Cristo.
Leitor 1: “Francisco, grande devoto de Nossa Senhora, talvez inspirado por um ideal
maior, guiado pelo Espírito Santo, procurou Dom Viçoso, bispo de Mariana, que
visitava Campanha e manifestou o desejo de ser padre. Fez, a pé, todo o percurso entre
Campanha e Mariana quando partiu para o Seminário. Foi acolhido no Seminário de
Mariana, onde o bispo, que o recebeu com grande alegria, mandou que aprendesse
música e latim. No seminário, passou por muitas humilhações por parte dos
seminaristas, que não o aceitavam por ser negro. Sua fé o fez suportar tudo na
conﬁança em Deus!”
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Leitor 2: A exemplo do Beato Padre Victor, é preciso ter os olhos sempre ﬁxos em
Jesus; ter o coração centrado na pessoa de Cristo; criar uma intimidade com o Senhor.
Como é importante a oração! Precisamos cultivar uma vida interior para vencer a atual
tendência à dispersão. Estar “em saída” constante, como nos pede o Papa Francisco:
percorrer, a cada dia, um caminho de conversão, tendo a Palavra de Deus como nossa
bússola e valorizando o testemunho de pessoas de fé que marcaram e continuam
marcando nossa vida.
Todos: Vamos caminhar, olhando conﬁantes para o Cristo, percorrendo os
caminhos que o Senhor nos inspira como missionários neste mundo, sendo sinais
da graça e da misericórdia de Deus.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: A Palavra de Deus sempre nos contagia para sermos cristãos atuantes na
busca de um mundo melhor, sendo missionários como Jesus o foi. É preciso ir a todos,
sem distinção, mesmo que isso nos custe algo, até mesmo a vida: “A Igreja deve ir ao
encontro de todos com a força do Espírito (cf.1Cor 2,5) e continuar a defender,
profeticamente, o direito e a liberdade das pessoas escutarem a Palavra de Deus.”
(Guia do Mês Missionário Extraordinário, p. 351).
Canto de aclamação
Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. / Lâmpada para meus pés, Senhor, luz
para o meu caminho. / Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (bis)
Leitura da Palavra: Hb 12,1-4
Para reﬂetir e partilhar:
· O pecado continua sendo motivo de “guerra”, seja ela interna, com a gente mesmo ou
externa, com o nosso próximo. Como fazer para deixar o pecado de lado e viver em paz?
· A fé nos faz ter esperança na vida eterna. Como buscar a fé num mundo com tanta
violência, desespero, dor e aﬂição?
· Ser missionário é ir contra a corrente. Ouvindo a Palavra, compreendemos o
exemplo máximo que é Jesus. Estamos preparados para anunciá-Lo sem medo?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Irmãos e irmãs, depois de termos guardado em nossos corações a vida de
Padre Victor e a Santa Palavra, façamos nossas preces, dizendo:
Todos: Senhor, dai-nos o impulso missionário do Beato Padre Victor.
Leitor: Senhor, pela Santa Igreja, para que continue levando a Boa Nova a todos os
cantos e recantos desse mundo, para que todos tenham a oportunidade de ouvir os
Vossos apelos pela justiça, pela paz e pelo amor, rezemos:
Leitor: Senhor, pelo mundo, suplicamos que encontre o caminho do amor, da
esperança, da acolhida e da fraternidade. Que muitas pessoas redescubram os dons
que “enterraram”, para que eles não se percam e que cada um os cultive em seu
coração, rezemos:
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Leitor: Senhor, por todos aqueles e aquelas que pregam a Palavra de Deus sem ter medo da
cruz, das palavras, do desamor, para que continuem a plantar Vossa Palavra em terrenos
abertos à conversão e à fé, rezemos:
Leitor: Senhor, por todos nós aqui reunidos, para que, inspirados pelo Beato Padre Victor,
continuemos a pregar, a escutar e a dar testemunho da Palavra, sem nenhuma reserva e para
que tenhamos o coração indiviso, como nosso “Anjo Tutelar” teve, rezemos:
Leitor: Senhor, por todos os que pediram orações e também pelos enfermos, para que a luz e
a graça batismal desses irmãos e irmãs não se apague, rezemos:
Dirigente: Concluamos nossas preces rezando como Jesus ensinou a seus discípulos: Pai
nosso...

QUARTO ENCONTRO
Beato Padre Victor: um Evangelho vivo no coração da Igreja!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: O nosso amado beato, Padre Victor, foi um homem de entrega total a Deus. Sua
caminhada, cheia de desaﬁos, foi superada pela oração e pela conﬁança total nAquele que
foi a razão de toda a sua vida, o Senhor do tempo e da eternidade. Recebendo o sacerdócio
como dom gratuito de Deus, Padre Victor enfrentou grandes obstáculos na sua vida em Três
Pontas. Muitos não concebiam a ideia de terem um padre negro.Por isso, ele sofria. No
entanto, sabia tirar, desse sofrimento, forças para a caminhada.
Leitor 1: A comunidade paroquial de Três Pontas foi, aos poucos, mudando a sua
concepção preconceituosa em relação àquele que posteriormente ganharia o título de “Anjo
Tutelar”. Padre Victor teve uma intensa vida missionária, assumida primeiro com o
batismo, depois intensiﬁcada com a vida ministerial. Foram muitas as frentes de serviço em
que ele se empenhou na cidade de Três Pontas e na região. Pode-se aﬁrmar que, de fato, ele
era um “evangelho vivo”. Isso pode ser notado na coerência de sua vida e na identiﬁcação
com a missão que cada cristão deve abraçar.
Leitor 2: Para nós, o Beato Padre Victor é modelo a ser seguido. Olhando para sua
vida, devemos, também nós, estar em constante busca da vivência missionária que o
nosso batismo nos impulsiona a ter. A busca por uma vida de santidade deve ser a
meta de cada. Cada um é chamado a viver aqui, no agora, a vivência da santidade.
Para isso, a Igreja nos ensina as práticas das obras de misericórdia, tanto espirituais
como corporais. Elas nos ajudam na aproximação de Deus, no outro que precisa de
nós. O papa Francisco bem nos lembrou sobre esse aspecto no Jubileu
Extraordinário da Misericórdia, convidando-nos a olhar para o rosto
misericordioso do Pai.
Todos: Assim como foi o nosso Anjo Tutelar de Três Pontas, queremos também
nós ser propagadores do amor de Deus, levando aos irmãos e irmãs a Boa-Nova.
Queremos ser discípulos e missionários a serviço da evangelização, assumindo,
de fato, o nosso Batismo, numa Igreja em Saída.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: A Palavra de Deus é o ponto central para nossa vida. O Beato Padre Victor
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viveu intensamente essa Palavra, que foi o sustento diante dos percalços da
caminhada. Ele, além de ler e meditar a Palavra, também soube ser a Palavra na
vida do povo. A exemplo do Bom Pastor, ele também foi sinal de união das
ovelhas que escutavam atentamente a voz do seu pastor. Com os ouvidos e o
coração abertos, escutemos a Palavra de Deus.
Canto de aclamação
Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia! / Sua Palavra é alimento que dá
vida, aleluia! /
Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. / Glória a Ti, Senhor. Toda graça e
louvor.
Proclamação da Palavra:Jo 10,11-15
Para reﬂetir e partilhar:
· Como compreender a Palavra de Deus proposta para este encontro na vida do
Beato Padre Victor?
· A santidade de vida do Beato Padre Victor nos inspira na caminhada cristã.
De modo concreto, como podemos, também nós, fazer essa experiência em
nossa caminhada?
· As obras de misericórdia são meios concretos para nossa santiﬁcação. Quais
são as obras de misericórdia espirituais e corporais? Quais são as que mais
temos diﬁculdade em realizá-las?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: A Palavra de Deus entra por nossos ouvidos e encontra abrigo em
nossos corações. Por intercessão do nosso Beato Padre Victor, elevemos a
Deus nossos pedidos, certos de que seremos atendidos.
Leitor: Pela Igreja e seus Pastores, para que possam sempre irradiar a luz de
Cristo e que todos consigam trilhar o caminho da Santidade, nós vos pedimos.
Todos: Pela intercessão do Beato Padre Victor, ouvi-nos, Senhor.
Leitor: Pela Associação Padre Victor, para que seus membros encontrem, na
vida do nosso Beato, estímulo e forças para continuar a missão que a eles foi
conﬁada, em especial nesta fase de trabalhos em prol da canonização, nós vos
pedimos.
Leitor: Por todos os missionários, para que consigam sempre ser um sinal do
amor de Deus nas terras de missão, nós vos pedimos.
Leitor: Por todos nós que estamos fazendo esta novena, para que consigamos
colher os frutos espirituais deste exercício e para que o exemplo do Padre
Victor nos fortaleça na caminhada de fé, nós vos pedimos
Dirigente: Vamos unir as nossas mãos como família de Deus que somos e, juntos,
vamos rezar a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai: Pai nosso...
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QUINTO ENCONTRO
Beato Padre Victor: um incansável formador da consciência cristã!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, reunimo-nos mais uma vez
para celebrar a vida de alguém que soube ser ﬁel a sua Missão de cristão e também
ﬁel na formação cristã da comunidade: o Beato Padre Victor! Seu carisma educador
transbordou a ponto de exercê-lo, não somente no âmbito da vida eclesial, mas
também na vida social, fato esse que ﬁcou marcado na cidade de Três Pontas. Bem
sabemos da importância que o Beato Padre Victor teve na construção desta cidade.
Esse ﬁel discípulo de Jesus ensinava com autoridade sobre as verdades da fé, como
catequista dedicado ao Reino, e também colaborou na formação humana de muitas
pessoas, que sempre reconheceram a importância desse santo homem!
Leitor 1: Como sacerdote dedicado à Missão da Igreja, Padre Victor proclamou
inúmeras vezes a Palavra de Deus em nossas terras, seguindo o mandato de Cristo:
anunciar o Evangelho a toda criatura (cf. Mc 16,15). Seu trabalho não visava à
busca de sucesso ou fama, mas à construção de uma comunidade atenta ao Santo
Evangelho, com a consciência de cristãos batizados e enviados em missão. Sua
ﬁdelidade na administração dos sacramentos e na catequização santiﬁcou a muitos
pelo testemunho em sua comunidade e, assim, os introduziu na experiência de fé.
Leitor 2: Nesse caminho de fé, Padre Victor soube colocar em prática toda a sua
experiência com Cristo, entregando sua vida para a instrução cristã do seu rebanho.
Exemplo claro dessa entrega é a criação da “Escola Sagrada Família”, onde
cidadãos cresceram em sua consciência de responsabilidade e de humanidade. A
catequese de Padre Victor não se deteve nos limites da Igreja, mas avançou sobre
toda a sociedade trespontana, sendo ouvida em toda a região, ainda que com muita
diﬁculdade de aceitação por parte de alguns. Mas sua audácia evangelizadora
enfrentou tudo e todos pela causa do Reino, pois era preciso anunciar, ensinar e
catequizar.
Todos: Nós também devemos assumir o compromisso que nos foi conﬁado em
nosso Batismo: anunciar Jesus a toda criatura. Assim seremos cristãos
autênticos, capazes de anunciar Jesus Cristo na nossa família, na nossa
comunidade, sendo responsáveis pela educação de nossas crianças e jovens na
fé. Que, a exemplo do Beato Padre Victor, saibamos formar a nossa consciência
de cristãos e ajudar os nossos irmãos e irmãs no aprendizado da vivência
cristã, seguindo os passos de Jesus Cristo!
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: Jesus, antes de voltar para o Pai, conﬁa aos discípulos a desaﬁadora
missão de anunciar o Evangelho à humanidade e batizar a todos, para que sejam um
com a Igreja, fazendo a experiência da comunhão. O Beato Padre Victor realizou
ﬁelmente esse mandato de Jesus enquanto viveu seu ministério nesta terra.
Ouçamos a inspiração bíblica sobre esse envio e aprendamos também a acolher sua
mensagem de salvação.
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Canto de aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
Alguém do povo exclama: “como é grande, ó Senhor, / quem te gerou e alimentou”! /
Jesus responde: “ó mulher, pra mim é feliz / quem soube ouvir a voz de Deus e tudo
guardou!
Proclamação da Palavra: Mt 28,18-20
Para reﬂetir e partilhar:
· Sou capaz de ouvir o envio de Jesus e acolhê-lo em minha vida? Tenho coragem de
dar minha resposta ao chamado de Jesus e de anunciar seu nome àqueles que estão
distantes da Igreja?
· Sou consciente da minha missão de cristão e cristã recebida no dia do sacramento do
Batismo? Vivo o meu batismo nas diversas atividades do meu dia a dia, sendo
testemunha do amor de Deus no trabalho, na escola, na família, nos grupos de
amizade, nas redes sociais?
· Pelos diversos ministérios e carismas, a Igreja anuncia Jesus Cristo e ensina o
caminho do Evangelho. Eu tenho colaborado nessa missão da Igreja? Sendo membro
do corpo de Cristo, assumo a responsabilidade de servir em minha comunidade? Sou
capaz de contribuir para o crescimento da Igreja por meio dos serviços pastorais? Sou
capaz de ajudar na educação da fé das crianças e dos jovens?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Chegou o momento de clamarmos ao Senhor pelas necessidades da Igreja,
da sociedade, dos mais necessitados. Conﬁantes de que o Senhor escuta e atende aos
pedidos que são mais necessários à nossa vida, rezemos:
Todos: Senhor, ouvi-nos!
Leitor: Pela Santa Igreja de Deus, espalhada por toda a terra, para que seu espírito
missionário leve, pelos seus membros, a todos os povos a mensagem de Cristo e seja
sinal de sua misericórdia, rezemos.
Leitor: Pelos que se empenham na evangelização, para que tenham seu coração
conﬁgurado a Cristo e, com ardor missionário, saibam anunciar a Palavra aos que
estão marginalizados à beira do caminho, rezemos.
Leitor: Pelas pessoas que estão envolvidas por angústias e incertezas, violência e
inseguranças, para que se sintam confortadas pela proteção divina e sejam libertadas
dos sofrimentos e de qualquer forma de desespero, rezemos.
Leitor: Pela nossa comunidade reunida para celebrar a festa do Beato Padre Victor,
para que, a seu exemplo, se empenhe na evangelização e na catequização, servindo nas
atividades e pastorais da nossa comunidade, rezemos.
Leitor: Pelos que estão envolvidos na festa do Beato Padre Victor, seja na
organização ou na participação, para que sejam inspirados pelo Anjo Tutelar de Três
Pontas em suas virtudes e para que sua devoção produza frutos na sua caminhada de
cristãos enviados por Jesus, rezemos.
Dirigente: Obedientes à Palavra do Senhor, e formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer: Pai nosso...
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SEXTO ENCONTRO
Beato Padre Victor: um sacerdote de coração missionário!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Neste nosso sexto encontro olhamos para o Beato Padre Victor como “um
sacerdote de coração missionário”. Ter um coração missionário é fazer mais do que
exige a regra, é doar-se inteiramente àquilo que se faz. É ter o coração marcado pela lei
do amor, que leva a pessoa a enfrentar os desaﬁos da vida sem se ﬁxar nos sacrifícios e
sim, na graça de poder ser, na vida dos irmãos e das irmãs que se fazem próximos,
imagem do próprio Cristo.
Leitor 1: Todas as experiências que o Padre Victor teve de desprezo e de zombarias,
motivados pelo preconceito, não ﬁzeram dele um homem amargo, frio, contrário ao
Evangelho. “Padre Victor era zeloso para com os paroquianos, não via sacrifícios
em percorrer longas distâncias para ministrar os sacramentos do batismo, da
penitência, do matrimônio e da unção dos enfermos.” Em cima do lombo de um
cavalo andou por muitos lugares do sul de Minas e do interior de São Paulo para
marcar outras vidas com esse selo que ele mesmo recebeu do seu Senhor. Toda a
consciência que ele tinha da miséria humana – muito dessa consciência tomada
pelas próprias experiências e tanto mais pela sua presença efetiva na vida dos ﬁéis –
levaram-no a estar cada vez mais com o coração aberto a acolher aqueles que foram
conﬁados ao seu cuidado de pai e pastor. Era um grande prazer, mas também uma
grande exigência da consciência.
Leitor 2: Em nossas relações e afazeres do cotidiano, há diversas oportunidades para
termos o coração marcado pela lei do amor e, assim, sermos missionários. Precisamos
tomar consciência, ou melhor, formar nossa consciência a partir da Palavra de Deus, dos
ensinamentos dos Apóstolos e dos exemplos dos santos. O problema é que, em muitas
ocasiões que Deus nos dá para sermos verdadeiros sinais de Cristo, somos indiferentes,
egoístas e ingratos. Quantas vezes temos oportunidades para exercer a paciência, praticar
a caridade oculta, fazer mais que o exigido, conversar com alguém que precisa... Mas
ainda insiste em nós o julgamento ao outro, dizendo que não merece nossa dedicação; o
guardar as boas obras para quando estamos sendo vistos; o não defender alguém de quem
se dizem injustiças, por vingança; o acreditar em que a oração sem obras vai nos
aproximar de Deus e tantos outros exemplos de vida contrária à vida verdadeiramente
missionária, que consiste em revelar ao mundo a face de Jesus Cristo.
Todos: Ó Beato Padre Victor, inspira-nos a olhar para ti como modelo de
missionário e pede a Deus por nós, para que tenhamos a força de vontade e as
graças necessárias para abandonar tudo o que nos impede de revelar ao mundo a
face do teu e nosso Senhor, Jesus Cristo. Obrigado pelo testemunho!
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Comentário: O Beato Padre Victor foi um homem de tanta intimidade com a Palavra
de Deus, que se fez Palavra até aos que não sabiam ler. Soube traduzir nos gestos
aquilo que lia, meditava e rezava. Cantemos juntos, saudando essa Palavra e, ao
mesmo tempo, abramos nosso coração para que Deus esteja nele.
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Refrão meditativo:
Onde há o amor e a caridade, Deus aí está. (bis)
Proclamação da Palavra: 1Cor 13,1-13
Para reﬂetir e partilhar:
· Como podemos perceber a Palavra que ouvimos na vida e no testemunho do Padre
Victor, que foi um grande sacerdote missionário nestas terras sul-mineiras?
· Qual é a porção de amor que colocamos em nossos afazeres diários? Ou não há; fazemos por
obrigação e para cumprir tabela? O que podemos fazer, pessoalmente, para melhorar isso?
· O que nossa comunidade pode fazer em conjunto para que todos nós nos
identiﬁquemos mais com o coração missionário e amoroso do Beato Padre Victor, a
partir da Palavra de Deus que ouvimos? Quais as propostas concretas?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Apresentemos a Deus nossas preces, conﬁando na intercessão do nosso
querido Beato Padre Victor.
Leitor: Pela Igreja no mundo, para que siga pelo caminho do amor, que a faz ir
sempre ao encontro dos mais necessitados, rezemos.
Todos: Atendei-nos, Senhor, por intercessão do nosso “Anjo tutelar”.
Leitor: Pela nossa paróquia, para que nunca nos cansemos de nos ajudar na missão
sempre urgente de anunciar o Cristo com nossos gestos e palavras, rezemos.
Leitor: Para que nossa comunidade consiga colocar em prática os propósitos que
apresentamos neste encontro. Para que façamos a diferença como cristãos que amam
incondicionalmente, rezemos.
Dirigente: Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo ao Pai do Céu que
abençoe nossa vida e nossa missão aqui na terra: Pai nosso...

SÉTIMO ENCONTRO
Beato Padre Victor: um homem de zelo apostólico com a missão de salvar vidas!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Padre Victor exerceu seu ministério sacerdotal em Três Pontas por 53 anos.
Durante todo esse período soube ser exemplo de sacerdote segundo o coração de Jesus.
Conta a história que um fazendeiro, admirado com o testemunho de vida que Padre
Victor dava, ofertou uma grande quantia de réis para ajudar na manutenção e despesas
ordinárias que a paróquia tinha. Pelo caminho, Padre Victor encontrou-se com um senhor
muito pobre que estava com fome e pedia dinheiro para comprar algo para comer. Sem
muito pensar, Padre Victor entregou o envelope com o dinheiro ao pobre senhor.
Espantado com a grande quantia que recebera, o homem tentou devolver o dinheiro, mas
Padre Victor se recusou e disse: “Eu já lhe dei o que tinha e não quero de volta. Fique com
tudo”. Essa se junta a muitas outras atitudes de Padre Victor. Realizava gestos e sinais de
amor desinteressado e total. Tinha conﬁança e esperança em Deus. Também diz a história
que Padre Victor sempre dizia que esperava em Deus e que nada iria lhe faltar.
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Leitor 1: O testemunho de vida de Padre Victor chamou a atenção de muitos da cidade
e da região. Apesar de se passarem 114 anos de seu falecimento, Padre Victor é um
modelo de cristão para nós hoje. Com o seu modo de viver e amar a todos que
encontrava, podemos compreender a beleza de ser cristão. Pelo Sacramento do
Batismo, somos todos inseridos no mistério de Deus, anunciadores da Boa-Nova,
pertencentes a uma só família e marcados pelo Eterno. Podemos conﬁrmar isso na
Sagrada Escritura “Vós sois a raça eleita, a comunidade sacerdotal do rei, a nação
santa, o povo que Deus conquistou para si, para que proclameis os altos feitos dAquele
que das trevas vos chamou para sua maravilhosa luz” (1 Pd 2,9).
Leitor 2: A palavra batismo vem do grego e quer dizer “lavar”. Pelo gesto de “lavar”,
“mergulhar na água”, “derramar água na fronte”, a Igreja crê que uma realidade nova
acontece na pessoa que adere a Jesus. Aqueles que assumem o seu batismo se sentem
verdadeiramente responsáveis pela construção de um mundo novo, segundo a vontade
do Pai. Homens novos, nascidos da água e do Espírito, isto é, puros para o mundo e para
Deus. Quando vivemos o nosso Batismo, estamos em sintonia com o Cristo e realizamos
aquilo que Ele nos pede e ensina. Nós também somos portadores da santidade.
Todos: O Batismo é o sacramento da iniciação cristã. Não “fomos batizados”,
como quem se recorda de um evento realizado anos atrás, mas nós “somos
batizados”: precisamos exercer o nosso batismo, manifestando e testemunhando
a Boa-Nova. O Batismo nos liberta do caminho que nada nos traz, que leva
apenas à perdição e nos oferece a participação na natureza divina. Com o
Batismo, é plantada em nós a semente da santidade. E, como toda semente que
conhecemos, é necessário cuidado e cultivo para que possa dar frutos.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus de todo coração,
de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, isto é, amá-Lo com todo o nosso
ser, de corpo e alma. Um amor que vem das entranhas e não apenas um amor verbal, da
boca pra fora. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Nada nem ninguém deve
ocupar o lugar de Deus. Quando colocamos alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus,
não o estamos amando nessa magnitude. Além disso, para esse amor ser completo, há
uma segunda parte: “Amar ao teu próximo como a ti mesmo”. É preciso amar os
irmãos como a nós mesmos. Somente quem ama o irmão demonstra que ama a Deus.
Dizer que amamos a Deus é fácil, mas o difícil é viver o amor para com os irmãos.
Canto de aclamação
Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. /E tudo mais vos será acrescentado.
Aleluia! Aleluia! / Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, / Que procede
da boca de Deus. Aleluia! Aleluia!
Proclamação da Palavra: Mt 22,35-40
Para reﬂetir e partilhar:
· Os santos foram homens e mulheres como nós. Como tenho cuidado da semente de
santidade que me foi plantada no dia do meu batismo?
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· Padre Victor soube acolher e viver o ensinamento do amor. Como tenho manifestado
o meu amor a Deus e ao próximo?
· Quais são os sinais, em nossa sociedade, que não manifestam o mandamento de
Jesus? O que podemos fazer para manifestar a luz de Cristo na sociedade?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Que a nossa comunidade também se esforce para viver o mandamento
supremo que Jesus hoje nos traz. O mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas
deve resultar no amor que temos entre nós, uns para com os outros. Com esse
procedimento, nossa comunidade será um espaço de encontro com Cristo, pois ele se
revela no rosto de cada irmão. Elevemos a Deus nossas preces e supliquemos que
envie sobre nós o seu Divino Espírito, cantando:
Todos: Envia teu Espírito, Senhor e renova a face da terra!
Leitor: Que Seu Espírito venha sobre nós e nos ajude a testemunhar Seu Amor. Somos
portadores da Boa-Nova. “Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos
reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós” (2 Cor 4, 7).
Cantemos.
Leitor: Que Seu Espírito venha sobre nós e nossas comunidades para que sejamos
reﬂexos do Seu Amor por nós. Que sejamos comunidades vivas. “Vede que grande
presente de amor o Pai nos deu: sermos chamados ﬁlhos de Deus! E nós o somos! Se o
mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai” (1 Jo 3,1). Cantemos.
Leitor: Que Seu Espírito venha sobre nós e nos ajude a viver nosso batismo. Que
sejamos testemunhas do amor de Deus. O Batismo é sinal de comprometimento e
conﬁrmação da fé. O Batismo ilumina nossos olhos, para que possamos reconhecer
em nós a luz de Deus. “Vão e façam com que todos os povos se tornem meus
discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinandoos a observar tudo o que ordenei a vocês” (cf. Mt 28,19-20). Cantemos.
Leitor: Que Seu Espírito venha sobre nós de igual modo como veio na vida de Padre
Victor. E que a semente da santidade possa ser cultivada e, assim, dar muitos frutos. “Eu
vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé,
crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim” (Gl 2, 20). Cantemos.
Dirigente: E agora, obedientes à vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ousamos
dizer: Pai nosso...

OITAVO ENCONTRO
Beato Padre Victor: um batizado com a missão de transformar o mundo!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Era 23 de setembro de 1905 quando, após um longo período de
enfermidade, descansou no Senhor o nosso querido Padre Victor. Em Três Pontas,
Padre Victor exerceu seu ministério sacerdotal por 53 anos. Sua morte abalou a cidade
e toda a região sul-mineira, que, naquela ocasião, já o considerava um santo: O Santo
Padre Victor! Toda a população trespontana chorou a morte de seu querido pastor. De
fato, Padre Victor era o anjo tutelar da cidade, o protetor e mensageiro da Boa-Nova.
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Leitor 1: Sabemos que uma grande multidão acorreu para ver o seu corpo, que ﬁcou insepulto
por três dias e exalava um doce e suave perfume. Finalmente, depois de uma enorme procissão
com o caixão, pelas ruas da cidade, Padre Victor foi sepultado na Igreja Matriz de Nossa
Senhora d´Ajuda, que ele mesmo havia construído. Ainda hoje seus restos mortais encontramse nessa Igreja, diariamente visitada. Os ﬁéis agradecem as graças recebidas por intercessão do
querido Beato Padre Victor que deixou um enorme legado espiritual para a cidade de Três
Pontas. Tantas obras espirituais e materiais fez aquele sacerdote do Senhor. Fundou uma escola,
zelou assiduamente pelos doentes, levando-lhes uma palavra de conforto, a santa unção e
também a Sagrada Eucaristia. Cuidou das crianças e dos pobres com grande dedicação. Foi um
pastor caridoso e bondoso para com todos. Nunca se deixou afetar pelas críticas destrutivas,
pelas ofensas e humilhações que sofreu ao longo de sua vida. Foi capaz de transformar a vida e a
história das pessoas e da comunidade paroquial que pastoreava com seu testemunho de
ﬁdelidade à Igreja e de santidade de vida.
Leitor 2: Pelo Sacramento do Batismo, cada um de nós é enxertado em Cristo. Por esse
sacramento, somos lavados de nossas culpas e das marcas do pecado e passamos a pertencer à
família de Deus. Em Cristo, nós nos tornamos ﬁlhos de Deus. Por meio de Jesus, nos unimos ao
Pai e nos vinculamos ao Espírito Santo. É o banho batismal que sepulta o pecado na morte de
Cristo e nos faz daí renascer como nova criatura, em virtude da Ressurreição do Senhor. Por
isso, o Batismo é nossa participação no mistério pascal. Não podemos reduzir a celebração do
Batismo a um ato social. O Batismo nos coloca no seguimento de Cristo. Ele infunde em nós as
virtudes da fé, da esperança e da caridade. Por esta razão, devemos deixar que Cristo viva em
nós.
Todos: É preciso que deixemos o Senhor habitar em nós, que sejamos conﬁgurados a Ele.
Só assim entenderemos que não fomos levados à fonte batismal sem nenhum propósito,
mas que, por meio do Batismo, a Igreja mostra-nos sua maternidade, sua função de
mediadora, de canal da graça. Devemos amar a Deus, que é nosso Pai; a Cristo, nosso
Irmão, ao Espírito Santo, que nos santiﬁca, e à Igreja, que é nossa mãe e mestra.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: Ter fé signiﬁca acreditar, dar crédito a alguma pessoa ou realidade, ainda
que humanamente falando, seja impossível. É fazer a bonita experiência de Abraão e
deixar-se ser conduzido por Deus. Ter consciência de que Ele proverá (Gn 22,8). Em
suma: “A fé é, primeiro, colocar os pés para depois Deus colocar o chão”. Por isso, a fé
exige um ato concreto, ela se mostra na prática, nas obras. Na passagem que
ouviremos vamos perceber quão importante é ter fé e realizar obras que manifestem
concretamente essa fé. A fé, se não é acompanhada de atitudes, de ações concretas, por
si só está aniquilada. É necessário que tenhamos fé e tenhamos obras. Sermos
conscientes do chão que estamos pisando e estarmos ﬁncados na nossa realidade, de
tal modo que a história de nossas vidas revele o que somos diante de Deus e o que lhe
podemos oferecer.
Canto de aclamação
Guarda a Palavra, guarda no coração. / Que ela entre em tua alma, e penetre os
sentimentos! / Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: / Se guardares a Palavra ela
te guardará!
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Proclamação da Palavra: Tg 2,14-19
Para reﬂetir e partilhar:
· Diante da Palavra Santa que ouvimos, como posso dizer que está minha fé?
· Minha fé é inabalável ou ela se enfraquece na primeira diﬁculdade que encontro pelo
caminho?
· Quais são os gestos concretos, as obras que eu tenho demonstrado junto com minha
fé? Minha fé é vazia?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Elevemos, com fé e conﬁança, nossos pedidos e intenções para que, por
meio de Cristo, Nosso Senhor, chegue até o Pai nossa sincera oração e Ele, na sua
bondade, nos atenda:
Todos: Senhor, nós cremos, mas aumentai nossa fé e atendei nossa prece.
Leitor: Fazei, Senhor, que nossa mãe Igreja, hoje e cada vez mais, guarde ﬁel a fé que
recebeu dos Apóstolos e nos transmitiu pelo Sacramento do Batismo, para que, iluminada
pelo Espírito Santo, seja sinal visível da missão de Jesus e de seu Reino, nós vos pedimos:
Leitor: Olhai, Senhor, por nosso amado Papa Francisco, para que ele, o servo dos
servos, não tenha sua fé abalada pelas diﬁculdades que encontrar pelo caminho, mas
seja robustecido pela força que vem do alto, nós vos pedimos:
Leitor: Velai, Senhor, por nosso Bispo Dom Pedro, por nossos sacerdotes e diáconos,
para que não esmoreçam nem percam a fé, mas que, nos momentos de diﬁculdades e
desaﬁos, sejam fortalecidos com a graça do Espírito Santo e possam superar as
adversidades, nós vos pedimos:
Leitor: Concedei, Senhor, a cada um de nós uma fé ﬁrme e consciente, para que,
assim, possamos realizar as obras do seu Reino, no amor e na santidade e não sejamos
surpreendidos com as incompreensões deste mundo, mas caminhemos na certeza da
vitória, nós vos pedimos:
Dirigente: E agora, cumprindo a ordem do Senhor, digamos: Pai nosso...

NONO DIA
A vida exemplar do Beato Padre Victor nos estimula a
sermos Igreja de Cristo em missão no mundo!
A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Meus queridos irmãos e irmãs, nesta última noite nos reunimos para
celebrar a nossa fé, pela intercessão do Beato Padre Victor. Somos convidados a olhar
para a nossa vida de discípulos missionários, tendo como exemplo esse grande
sacerdote que cativou e, até hoje, cativa milhares de pessoas para a Igreja de Jesus
Cristo. Como sabemos, Padre Victor foi um ﬁel discípulo do Senhor. Primeiro, pelo do
seu batismo, sacramento que nos faz membros do Corpo de Cristo que é a Igreja e
também pela vocação sacerdotal, na qual nosso Beato foi um anunciador do Reino de
Deus na cidade de Três Pontas por mais de cinquenta anos.
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Leitor 1: Desde a morte de nosso Beato Padre Victor, em 1905, milhares de pessoas, de
longe ou de perto, a pé ou a cavalo, continuam a passar pela igreja de Nossa Senhora d´Ajuda
na cidade de Três Pontas. Precisamente no dia 23 de setembro, dia de seu falecimento, vêm
depositar aos pés de nosso querido Padre Victor seus pedidos e intenções, para si ou pelos
outros, bem como seus agradecimentos. O “Nosso Anjo Tutelar” continua, do céu, a ter zelo
apostólico pela pessoa que pede o seu auxílio. Prova disso são os inúmeros milagres
realizados pelo nosso Bom Deus pela intercessão de Padre Victor.
Leitor 2: No dia 16 de julho de 1993 foi aberto o processo de beatiﬁcação de nosso
Beato Padre Victor. Em 10 de maio de 2012, o Papa Bento XVI reconheceu a prática
das virtudes heroicas e, no dia 14 de Novembro de 2015, foi beatiﬁcado. O milagre que
permitiu elevar Padre Victor à honra dos altares foi comprovado pela Igreja: uma
mulher que não poderia ter ﬁlhos, após ter tentado todos os recursos da medicina, sem
êxito, se apoiou na fé, juntamente com seu esposo. Durante um dia da novena do Padre
Victor, em setembro de 2009, ela pediu com conﬁança a intercessão do Servo de Deus
e alcançou a graça. Em 2011 uma linda menina nascia com perfeita saúde, para a honra
e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Padre Victor.
Todos: O Beato Padre Victor nos impulsiona a sermos discípulos missionários de
Jesus. Todas as diﬁculdades que passou durante a sua vida nos mostram que a fé
tem realmente o poder de transformar sonhos em realidade, o impossível no
possível. Ser ﬁel seguidor de Jesus signiﬁca assumir a cruz de cada dia e caminhar
na certeza de que estamos sendo guiados por Deus.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA REALIDADE
Dirigente: O nosso Beato Padre Victor, praticante das virtudes teologais e
cardeais, foi exímio na humildade e vivenciou coerentemente os conselhos
evangélicos. Exemplo disso foi a sua fama de sacerdote “santo” espalhada pelos
arredores de Três Pontas, onde ressoava a sua pregação da Palavra de Deus
manifestada em sua vida presbiterial. A passagem bíblica que agora ouviremos
nos levará a reﬂetir que Deus trabalha nosso coração para torná-lo atento e
acolher sua Palavra.
Canto de aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)
Graças eu te dou, te louvo meu Senhor, pois entre os pequeninos tua Palavra é luz!
Sábios e entendidos seguem seus caminhos, mas os pequeninos tua mão conduz!
Proclamação da Palavra: Hb 13,7-9
Para reﬂetir e partilhar:
· Eu, como batizado e pertencente ao Corpo de Cristo que é a sua Igreja, permito que a
Palavra de Deus ﬂoresça em meu coração e produza bons frutos: na minha vida de cristão, na
minha casa, na Igreja, no meu trabalho, na pastoral e no movimento em que atuo?
· Padre Victor imitou a fé de seus antecessores que haviam lhe pregado a Palavra de
Deus pelos seus gestos de amor para com ele, como os da sua madrinha Dona
Marianna, os do bispo Dom Viçoso. Eu consigo imitar a fé dos santos? Eu sou, para os
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outros um exemplo de cristão batizado? Eu partilho a minha fé com as pessoas? Ou a
guardo a sete chaves e só destranco quando preciso?
· É o Espírito Santo que dá novo ardor a sua Igreja, pelos seus carismas e dons. Como
cristão batizado, deixo o Espírito agir em mim? Participo totalmente do mistério de
Cristo como Padre Victor participou?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Neste momento em que faremos as nossas preces a Nosso Senhor Jesus
Cristo, o rosto misericordioso do Pai, tenhamos o coração conﬁante, certos de que,
quando deixamos Deus ser Deus da nossa vida, o impossível se torna possível. A nossa
resposta poderá ser cantada:
Todos: Ó Senhor, escutai nossa prece!
Leitor: Senhor Jesus, vós que ﬁzestes resplandecer admiravelmente a vossa Igreja por
meio dos santos e exemplares Pastores, protegei o nosso Papa Francisco, o nosso
Bispo Pedro e todos os sacerdotes e diáconos, para que sejam sempre, a exemplo do
Beato Padre Victor, pastores zelosos, cantemos (rezemos).
Leitor: Senhor Jesus, olhai para os governantes das nações, para que sejam ﬁéis
administradores dos povos, em prol do bem comum e da paz, sem discriminação das
pessoas, cantemos (rezemos).
Leitor: Senhor Jesus, vós que agraciastes a humanidade com a vida do Beato Padre
Victor, fazei que, seguindo vossos passos, tenhamos zelosos pastores para a vossa
messe, sacerdotes que se preocupem realmente com os mais fracos e marginalizados,
como nosso Beato se preocupou, cantemos (rezemos).
Leitor: Senhor Jesus, derramai as vossas graças sobre a nossa comunidade aqui
reunida, para que nós sejamos de fato discípulos missionários da vossa Igreja, tendo
diante de nossos olhos o exemplo do nosso querido Beato, cantemos (rezemos).
Leitor: Senhor Jesus, ajudai-nos para que possamos assumir, com o coração
conﬁante, a missão de batizados que Vós nos conﬁais, sem medo e receio, mas, com
amor, como fez nosso Beato Padre Victor, cantemos (rezemos).
Dirigente: Atentos ao modelo de oração dado por Cristo, nosso Senhor, digamos: Pai
nosso...

ORAÇÃO FINAL (Para todos os dias)
Dirigente: Direcionados pelo lema “Beato Padre Victor, um homem da Igreja, ﬁel
testemunha de Jesus Cristo e sua missão no mundo!”, estamos rezando a novena deste
ano que reaﬁrma, em nossos corações, que todos nós somos batizados e enviados para
ser Igreja de Cristo em missão no mundo!
Todos (cantando): Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada! Cada dia
mais perto da terra esperada!(2x)
Dirigente: Chegando ao ﬁnal do encontro de hoje, queremos voltar nosso coração de
devotos do Beato Padre Victor Àquele que é fonte de toda nossa vida e missão.
Todos: “Ó Deus, Vós modelastes o Beato Francisco de Paula Víctor 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.
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Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
Dirigente: Com a vida e a missão do Beato Padre Victor, aprendemos que nossa vida
só tem sentido, só é fecunda em frutos e obras, quando estamos unidos a Cristo, pela fé
e pela prática do bem, sempre!
Todos (cantando): Prova de Amor maior não há que doar a vida pelo irmão! (2x)
Dirigente: Somos devotos do Beato Padre Victor pela graça do batismo, participamos
da missão da Igreja, que é tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Por isso, rezaremos,
em comunhão com toda a Igreja a oração para o Mês Missionário convocado pelo
Papa Francisco para Outubro deste ano de 2019.
Todos: Pai nosso, o Teu ﬁlho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os
mortos, conﬁou aos seus discípulos o mandato: “Ide e fazei discípulos todos os
povos”. Recorda-nos, que, pelo Batismo, tornamo-nos participantes da missão da
Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do
Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão conﬁada à Igreja, ainda longe
de ser realizada, encontre novas e eﬁcazes expressões que levem vida e luz ao
mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam se encontrar
com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele, que é Deus convosco, e vive e reina
na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém!
Dirigente: A vida do Beato nos inspira! Com ele, aprendemos a amar e a servir. Como
ele, queremos nos consumir na missão de fazer o bem e de sermos instrumentos de
Deus na vida das pessoas.
Todos: Pela graça do batismo, somos todos irmãos e irmãs em Cristo. Por isso,
nossa tarefa de cristãos é a de sermos promotores da vida em plenitude que Deus
oferece para nós.
Dirigente: Vamos nos comprometer a ser portadores da luz de Cristo aos nossos
irmãos, a exemplo do Beato Padre Victor, que teve uma vida luminosa.Deixou-se
iluminar pelo Senhor e tudo fez para transmitir essa luz aos mais necessitados
Todos (cantando ou rezando): Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim
brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o
meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua
luz, Senhor.
1.Esta terra, os astros. O sertão em paz. Esta ﬂor e o pássaro feliz que vês, não
sentirão. Não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá.
2.Em minh'alma cheia do amor de Deus. Palpitando a mesma vida divinal. Há um
resplendor secreto do inﬁnito Ser. Há um profundo germinar de eternidade.
3.Quando eu sou um sol a transmitir a luz. E meu ser é templo onde habita Deus. Todo
céu está presente dentro de mim, . Envolvendo-me na vida e no calor.
4.Esta vida nova, comunhão com Deus. No batismo, aquele dia eu recebi.Vai
aumentando sempre e vai me transformando. Até que Cristo seja todo o meu viver.
Dirigente: Conﬁemo-nos à valiosa intercessão da Santa Mãe de Deus junto a Cristo, o
Missionário do Pai, para que, no cumprimento de nossa missão, busquemos na vida do
Beato Padre Victor a inspiração para praticar nossa fé. Ave Maria...
Dirigente: Beato Padre Vitor!
Todos: Rogai por nós!
Dirigente: Estivemos reunidos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo!
Todos: Amém!
21

Dirigente: Vamos nos saudar uns aos outros, desejando a paz de Cristo e encerrar esse
nosso encontro, cantando o Hino do Beato Padre Victor.
HINO DO BEM-AVENTURADO FRANCISCO DE PAULA VICTOR
L.: Dom Diamantino Prata de Carvalho, ofm.
M.: Alessandro Jr. de Carvalho (Sandro)
1. Padre Victor de Três Pontas / nobre amigo e intercessor / Vem, acolhe o teu povo /
que celebra o teu louvor.
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 teu 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 partilhar;/ davas tudo, sem um ai!,/ não
quiseste acumular.
6. Aos devotos teus ﬁéis / dá um coração assim; e, um dia, louvaremos/ ao Senhor,
junto de ti.
OUTRO HINO DO BEATO PADRE VICTOR
Letra e Música de Leocádia Piedade
1. O povo alegre se ufana, cheio do mais puro ardor, / para cantar as virtudes de seu
querido Pastor! (bis)
Salve, ó grande amigo, salve, ó benfeitor! / Defende-nos do perigo nas aras do teu
amor!
2. Três Pontas clama bem alto o valor de um grande varão, / que tudo fez nesta vida
pelo pobre, pela instrução.
3. Padre Victor, ó Padre Victor, Apóstolo da Caridade, / de lá, junto de Deus, abençoa
esta cidade.
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PROGRAMAÇÃO DA NOVENA
NOVENA PELA CANONIZAÇÃO DO
BEATO PADRE VICTOR
De 14 a 22 de setembro de 2019
PARÓQUIA NOSSA SENHORA D´AJUDA - TRÊS PONTAS - MG

19h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda.
Encerramento da Novena
22h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda

HORÁRIOS
TODOS OS DIAS, EXCETO DOMINGO:
5h - Procissão da Penitência
5h30min - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda
7h - Missa no Carmelo São José
15h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda
19h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda

CONFISSÕES: (Todos os dias)
Local: Matriz Nossa Senhora d´Ajuda
Horários: das 9 às 12h e das 15 às 18h30min
OBSERVAÇÕES:
I. CARREATA
Dia:13.09.2019 - Sexta-feira
Horário: 18 horas - Missa no Carmelo São
José
Após a missa, carreata com a imagem do
Beato Francisco de Paula Victor, pelas ruas
da cidade de Três Pontas. Chegando à Matriz
d´Ajuda: bênção dos veículos.

15 DE SETEMBRO - DOMINGO
6h30min - Procissão da Penitência
7h - Missa na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda
7h - Missa no Carmelo São José
9h - Missa das Crianças - Matriz Nossa
Senhora d´Ajuda
10h30min - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda (Participação das Comunidades
Rurais de Três Pontas)
15h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda
17h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda
19h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda

II. 2º LAUDAMUS TE - CONCERTO DE
CORAIS
Dia: 14.09.2019 - Sábado
Horário: 18 horas
Local: Matriz Nossa Senhora d´Ajuda
III. ROMARIA DOS CAVALEIROS
Dia: 15.09.2019 - Domingo
Horário de saída: às 7h30min da Praça da
Aparecida até a Faxina. Em seguida, missa.

22 DE SETEMBRO - DOMINGO
5h - Procissão da Penitência
5h30min - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda
7h - Missa no Carmelo São José
7h - Missa na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda
15h - Missa na Matriz Nossa Senhora
d´Ajuda

I V. P R O C I S S Ã O L U M I N O S A ENCERRAMENTO DA NOVENA
Dia: 22.09.2019 - Domingo
Horário: 19 horas
Saindo da Matriz d’Ajuda.
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Participemos da Novena e da Festa do
Aniversário de Morte do Padre Victor!
Louvamos a Deus pela vida e pela obra do
Beato Padre Victor e pedimos que ele seja
sempre nosso modelo e intercessor.
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. (Pede-se a graça). Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém.
Com aprovação Eclesiástica

23 DE SETEMBRO
SEGUNDA-FEIRA
DIA DO PADRE VICTOR
Como o Beato Padre Victor, aprendamos
a nos refugiar nos braços de Maria, buscando a
santidade que Deus espera de nós.

3h30min - P r o c i s s ã o d a P e n i t ê n c i a Coordenação da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida. Roteiro: Saída da Matriz Nossa
Senhora Aparecida até à zona rural da Faxina

4h30min - Alvorada pela Corporação
Musical “Luiz Antônio Ribeiro”
6h - Missa na Capela Santa Cruz (Capela do
Padre Victor), na zona rural da Faxina
07h - Missa no Parque da Mina.
09h - Missa no Parque da Mina
HORÁRIOS DE MISSAS NA MATRIZ
NOSSA SENHORA D´AJUDA
Onde estão depositados os restos mortais do
Beato Francisco de Paula Victor - “O Anjo
Tutelar de Três Pontas”

• 3h30min • 5h • 6h30min
• 9h • 10h30min
• 12h30min • 14h30min
• 16h • 17h30min • 19h

ATENÇÃO, ROMEIROS DO
PADRE VICTOR!
CONFISSÕES INDIVIDUAIS
Local: Salão Paroquial
Rua Azarias de Brito Sobrinho, nº 61
Horário: das 8 às 17h
INFORMAÇÕES:
• Todos os domingos, às 10h30min, Santa
Missa na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda,
Três Pontas - MG, pela Canonização do
Padre Victor. Bênção especial.
• Visitas ao acervo, registro de graças e de
romarias no Memorial Padre Victor, Praça
Cônego Victor, nº 45 - Três Pontas - MG.
PARA DOAÇÕES:
Caixa Econômica Federal
Agência: nº 0157 - Três Pontas - MG
Operação nº 013 - Conta nº 56000 2
Operação nº 003 - Conta nº 501234 0
Ou
Associação Padre Victor de Três Pontas
Praça Cônego Victor, nº 45
37.190-000 - Três Pontas - MG
PARA CORRESPONDÊNCIA:
Associação Padre Victor de Três Pontas
Praça Cônego Victor, nº 45
CEP 37.190-000 - Três Pontas - MG
Telefax: 0xx35 3265 2627
E-mail: padrevictor@tpnet.psi.br
EQUIPE ORGANIZADORA:
• Diocese da Campanha - MG
• Equipe Sacerdotal das Paróquias Nossa
Senhora d`Ajuda, Nossa Senhora
Aparecida e Nossa Senhora das Graças
• Associação Padre Victor de Três Pontas
• Prefeitura Municipal de Três Pontas

