Padre Victor
Tema: Beato Padre Victor, um cristão que soube
amar e servir: testemunho da compaixão e do cuidado!
Lema: ‘‘Viu, sentiu compaixão e cuidou dele!’’ (Lc 10,33-34)
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Tema: Beato Padre Victor, um cristão que soube
amar e servir: testemunha da compaixão e do cuidado
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). Jesus não teve medo de
se contaminar com a fragilidade humana, mas desceu aos abismos da fragilidade
humana do pecado, para revelar o coração misericordioso do Pai. O sacerdote,
conﬁgurado com Cristo, é, antes de mais, o ministro da misericórdia e da
reconciliação. Ele deve levar no seu coração a memória de ter sido olhado e chamado
pelo Senhor, não pelos seus próprios méritos, mas tocado pela misericórdia de Deus.
Por isso, ele deve ser sinal dessa misericórdia para todos, especialmente para os mais
sofredores e necessitados. O mundo de hoje precisa de sacerdotes misericordiosos,
capazes de acolher, escutar e acompanhar as ovelhas do rebanho de Cristo, Bom
Pastor, como sempre insiste nosso Papa Francisco.
Jesus deixou-se comover até as entranhas pelas feridas dos abatidos,
mostrando ternura e compaixão como o samaritano da parábola do evangelista São
Lucas. A dor, o sofrimento, a doença e a marginalização não ﬁzeram com que Jesus
ﬁcasse indiferente, mas, como “Bom Samaritano”, agisse cheio de compaixão,
tocando na carne e nas feridas dos irmãos, curando-as e revelando o autêntico amor de
Deus Pai por todos. Aos sacerdotes, ministros de Cristo, ele pede a mesma coisa, ou
seja, um coração compassivo, capaz de curar as feridas do povo, oferecendo a ternura
do Pai (Papa Francisco, Audiência para os membros da Congregação do Clero. 17 de
Junho de 2017).
O Beato Padre Victor foi um sacerdote identiﬁcado com os mais desvalidos e
descartados do povo de sua época e soube comunicar as maravilhas da misericórdia de
Deus com gestos samaritanos. Ele vivia por Cristo, com Cristo e em Cristo, a serviço
da humanidade e do rebanho a ele conﬁado, como expressão da sua vocação e missão.
Homem de notável zelo pastoral e sempre tomado por um ardor apostólico de
acentuada caridade. Toda a sua vida foi uma excepcional tradução do Evangelho de
Cristo em obras de misericórdia.
O primeiro sacerdote negro ordenado no período da escravidão no Brasil
assumiu um comportamento exemplar de Cristo, que vai ao encontro de todos, sem
excluir ninguém. Seu olhar inclusivo visava à evangelização, à caridade e à educação
dos jovens. Por intercessão do nosso querido Beato, saibamos amar e servir pela
compaixão e cuidado com todos. Beato Francisco de Paula Victor, rogai por nós.
Com bênção paternal,
D. Pedro Cunha Cruz

ATENÇÃO
Participemos, ONLINE, da Novena e Festa do Aniversário de Morte
do Padre Victor, na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda.
“O Beato Francisco de Paula Victor, com o seu sacerdócio, foi um
dom do Coração de Cristo: um dom para a Igreja e para o mundo.”

ORIENTAÇÕES PARA A NOVENA E FESTA
Cuidando da saúde e respeitando a vida, que é dom e compromisso, comunicamos
que a Novena e a Festa do ano de 2020 serão realizadas de maneira diferente.
Seguiremos o exemplo do nosso “Anjo Tutelar”, que sempre se preocupou com a
vida, nunca desanimou diante das diﬁculdades e sofrimento; pelo contrário, uniu-se a Cristo e a
Nossa Senhora com muita fé, esperança e oração. Assim será nossa novena e festa deste ano.

As celebrações serão transmitidas pelo
FACEBOOK DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA D´AJUDA.
23 de Setembro de 2020 - Quarta-feira
Festa (SOMENTE ONLINE)

De 14 a 22 de setembro de 2020
NOVENA
(SOMENTE ONLINE)

7 horas - Reza do Terço
9 horas - Missa - presidida pelo
Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Pedro
Cunha Cruz, Bispo da Campanha - MG
19 horas - Missa.

07h, 12h, 15h e 19h - Missa

Se você conseguiu graças por intercessão do Beato Francisco de Paula Victor, escreva
para a Associação Padre Victor, Praça Cônego Victor, n.º 45, em Três Pontas - MG, CEP 37190000. Seu relato é muito importante para o Processo de Canonização.
Você poderá ajudar, rezando por todos que direta ou indiretamente estão envolvidos
na COVID-19; pelo nosso Santo Papa, pelos nossos bispos, sacerdotes, diáconos,
seminaristas; por todo o povo de Deus e também por meio de doações: Caixa Econômica
Federal - Agência n.º 0157 - Três Pontas - MG, contas: 003-501234-0 ou 013-56000-2.
Não haverá comércio ambulante.

Informações pelo site www.padrevictor.com.br.
Pelo email: padrevictor@tpnet.psi.br. Pelos telefones: 0xx 35 3265 2627 ou 35 3265 3403.
Setembro - mês das ﬂores - mês em que Deus, o eterno jardineiro dos jardins ﬂoridos
das nossas vidas, ceifou o Beato Francisco de Paula Victor, ﬂor da pureza, da bondade, do
amor, da caridade. Em cada gesto de doação, há muito de amor e de misericórdia.
Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano da Campanha, Paróquia Nossa Senhora
d´Ajuda, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Nossa Senhora das Graças e a Associação
Padre Victor de Três Pontas louvam a Deus e agradecem a sua compreensão e orações.
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ORAÇÃO INICIAL (PARA TODOS OS DIAS)
Dirigente: Estimados irmãos e irmãs, estamos reunidos para celebrar a novena em
honra ao Bem-aventurado Padre Victor. Com devoção, iniciemos nosso encontro
com o sinal da nossa fé: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos ﬁéis.
Todos: E acendei neles o fogo de vosso amor.
Dirigente: Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado.
Todos: E renovareis a face da terra.
Dirigente: Oremos. Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos ﬁéis com as
luzes do Espírito Santo, fazei que, por esse mesmo Espírito, saibamos praticar o
bem e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Todos: Amém.
Canto:
Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos
unidos é que o Espírito Santo nos vem.
(cantar uma estrofe diferente a cada dia)
1. Ninguém para esse vento passando, / ninguém vê, e ele sopra onde quer. / Força
igual tem o Espírito quando / faz a Igreja de Cristo crescer.
2. Feita de homens a Igreja é divina, / pois o Espírito Santo a conduz. / Como um
fogo que aquece e ilumina, / que é pureza, que é vida, que é luz.
3. Quando o Espírito espalma suas graças, / faz dos povos um só coração: / cresce a
Igreja onde todas as raças / um só Deus, um só Pai louvarão.
Leitor 1: A Campanha da Fraternidade deste ano teve seu lema inspirado na parábola
do bom samaritano, que “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele!” (Lc 10, 33-34). O
samaritano teve um olhar de compaixão para com aquele homem que havia sido
assaltado e espancado. Ele soube olhar e perceber a realidade de uma forma diferente.
“Essa compaixão o levou a se aproximar do homem, gastar tempo, modiﬁcar
parcialmente sua viagem para não ser indiferente com aquele que sofria diante dele”
(CF 2020, nº17).
Leitor 2: Somos sabedores que nosso querido Beato Padre Victor foi um homem
da compaixão. Sacerdote zeloso, verdadeiro anunciador da misericórdia de Deus e
da Sua justiça, exerceu seu ministério sacerdotal na verdade e na caridade. Padre
Victor sempre se compadeceu dos mais necessitados, dos mais pobres e humildes.
O exemplo que ele nos deixou é verdadeiramente o mesmo daquele samaritano da
parábola contada por Jesus, daquele que, em primeiro lugar, não se preocupou
consigo mesmo, mas soube olhar o próximo que precisava de amparo e cuidado.
Todos: De fato, “a vida nos traz oportunidades de concretizar a fé em atitudes bem
especíﬁcas. Para perceber os outros, principalmente em suas necessidades, não
bastam os conceitos, mas sim a compaixão e a proximidade. Não se deve questionar
quem é o destinatário do amor. Importa identiﬁcar quem deve amar e não tanto
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quem deve ser amado, pois todos devem ser amados, sem distinção” (CF 2020, nº
19).
Dirigente: Padre Victor não foi somente um homem da compaixão: foi,
sobretudo, um homem de fé. Sua vida é um verdadeiro testemunho de fé
autêntica. Por isso, é importante vivermos nossa fé em comunidade e darmos
testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa vida. “Jesus é o verdadeiro
bom samaritano que se aproxima dos homens e das mulheres que sofrem e, por
compaixão, lhes restitui a dignidade perfeita” (CF 2020, nº 27). Que também nós
sejamos capazes de ser bons samaritanos no mundo de hoje, defendendo sempre
a fraternidade e a vida, como dom e compromisso.
Canto:
O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe.
E eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: Aqui estou! Aqui estou!
1. Eu vim para dizer que eu quero te seguir. Eu quero viver com muito amor o que aprendi.
2. Eu vim para dizer que eu quero te ajudar. Eu quero assumir a tua cruz e carregar.

PRIMEIRO ENCONTRO
Padre Victor: um homem de fé que tinha a sensibilidade no olhar

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Iniciemos mais uma vez este momento de fé para os devotos do Padre
Victor. O exemplo desse padre nos orienta na nossa vida cristã, fazendo-nos cada vez
mais parecidos com o Mestre Jesus e nos aproximando cada vez mais dele. A
Campanha da Fraternidade deste ano é iluminadora para quem deseja seguir o Cristo e
tornar-se semelhante a Ele, assim como fez o nosso santo e amigo de Três Pontas: “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). A porta de entrada para uma atitude
cristã é o olhar de amor e misericórdia que se lança sobre os mais necessitados desse
amor.
Leitor 1: Sabemos que o Beato Padre Victor era um portador desse olhar
samaritano, capaz de ir ao encontro das pessoas e oferecer a elas o amor de Deus,
pelo olhar atento, pela mão estendida, pela palavra e pelo auxílio espiritual. Sua fé
era de tal modo ﬁrmada em Deus, que sua vida era uma presença divina entre os
homens.
Leitor 2: Mas essa fé não o isentou das diﬁculdades da vida, expressadas no
preconceito, na exclusão, no desprezo. Ele, contudo, soube abraçar essas cruzes, o
que fez dele um bom samaritano em terras mineiras, exemplo de santidade e, lá no
céu, continua a olhar para cada um de nós.
Leitor 1: O dom da fé que recebemos no Batismo faz de nós luzeiros no mundo,
capazes de iluminar a realidade a nossa volta. Também nós enfrentamos tribulações
diárias, mas temos uma certeza garantida pela nossa fé: Deus está conosco. E isso
nos impulsiona a ver a realidade com outros olhos, com uma atitude cristã, de quem
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não se desespera, nem tampouco desiste, mas conﬁa em Deus.
Leitor 2: Por isso, somos convidados a mudar nosso jeito de ver, de olhar as
pessoas, as realidades e passar a ver o ser humano como Jesus vê: com amor,
misericórdia e cuidado. Muitos estão por aí no mundo, carentes de um olhar
amoroso, necessitados de um sorriso sincero ou de um abraço carinhoso. Possamos
também nós aprender do Beato Padre Victor essas atitudes samaritanas.
Todos: Senhor, a exemplo do Beato Padre Victor, fazei de nós mensageiros da
esperança e da fé, neste mundo tão sofrido e descrente, pelo nosso olhar
amoroso e pelo nosso testemunho cristão.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: Chegou o momento de acolher a Palavra de Deus, “lâmpada para nossos
pés e luz no nosso caminho” (Sl 119,105). Atentos com os ouvidos e o coração,
acolhamos a mensagem de vida eterna.
Canto:
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)
Proclamação da Palavra: Tiago (Tg) 2,14-26
Reﬂetindo e partilhando:
1. A nossa fé cristã nos é dada no Batismo e deve ser cultivada todos os dias por uma
vida de oração e pelas obras cristãs. Estamos cultivando essa fé e colocando em
prática, como aprendemos nas Sagradas Escrituras, ou nossa fé se resume apenas
em muitas orações, sem preocupação com a vida das outras pessoas?
2. As obras de caridade são sinais de preocupação e zelo com o ser humano
necessitado. As nossas obras de caridade são feitas com fé e espírito cristão de
desapego e cuidado, sem pretensão de receber algo em troca, ou fazemos a caridade
por pura vaidade, para sermos vistos e recompensados pelos outros?
3. O Beato Padre Victor soube unir, em sua vida, a fé e as obras, colocando-se sempre
como a presença de Jesus entre as pessoas. Olhando esse exemplo de seguimento a
Jesus, o que podemos aprender com o nosso amigo intercessor? Assim como ele fez a
diferença na sociedade de sua época, como nós podemos fazer diferença também hoje?
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 em que o Senhor escuta e
atende os pedidos que são mais necessários a nossa vida, rezemos.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
1. Por toda a Igreja, espalhada entre as nações, para que seja presença samaritana na
ação entre todos os povos, levando a mensagem de Cristo para a humanidade caída à
beira do caminho, rezemos.
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2. Pelos missionários, clero e leigos, para que sintam em seu coração o amor pela
missão e saibam levar a mensagem de Cristo àqueles que ainda não a receberam e
aprendam a acolher também essa mensagem transformadora, rezemos.
3. Por todos os sofredores, que enfrentam suas diﬁculdades, doenças, fome,
perseguição, angústias, medo... para que se sintam confortados pela proteção divina
e sejam libertados dos sofrimentos e do desespero, conﬁando em Deus, rezemos.
4. Pela nossa comunidade reunida para celebrar a festa do Beato Padre Victor, para
que, a seu exemplo, sejamos atentos ao nosso redor, capazes de olhar com
misericórdia para os irmãos e irmãs e corajosos para enfrentarmos as injustiças,
rezemos.
Dirigente: Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso Reino e
ensinai-nos a dizer: Pai nosso...

SEGUNDO ENCONTRO

Padre Victor: um cristão de coração generoso e cheio de compaixão

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Nosso amado Bem-aventurado Padre Victor soube superar, com
coração generoso e cheio de amor, todas as diﬁculdades que apareceram em seu
caminho. O amor fez com que ele ganhasse forças diante dos preconceitos que
apareceram: seja na alfaiataria, por Inácio Barbudo, quando disse que queria ser
padre; depois, no Seminário, em Mariana, onde sofreu muito, por parte dos
seminaristas, por ser negro, tendo que fazer os trabalhos mais simples e depois, na
vida sacerdotal, com inúmeras calúnias e também porque as pessoas não queriam ter
um padre negro a sua frente.
Leitor 1: Mesmo com todas as diﬁculdades que a vida lhe colocou, Padre Victor
superou tudo porque sua vida era uma vida de amor ao próximo. Ele soube entender
que “Deus é amor” (1 Jo 4,8).
Leitor 2: Quando olhamos para a Campanha da Fraternidade deste ano, vemos que
precisamos cuidar do próximo, como nos lembra o Evangelho do Bom Samaritano.
Leitor 1: Mas nem sempre somos capazes de olhar as misérias dos outros e nos
negamos a fazer isso. Os dez mandamentos se resumem em dois: “Amar a Deus
sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo”.
Leitor 2: A novidade que Jesus nos coloca mostra bem que não é só para cima que
devemos olhar, mas para o lado, onde existem pessoas que, muitas vezes, nos
machucam e nos ferem com suas atitudes. Há várias outras que nem enxergamos por
serem “invisíveis” a nosso olhar.
Todos: Senhor, fazei de nós samaritanos para os que sofrem e para aqueles que
precisamos amar mais!
Leitor 1: Muitas vezes não superamos as barreiras que a vida nos coloca ou que nós
mesmos colocamos. Se não sabemos superar com amor, somos como aquele jovem
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rico que quer seguir Jesus, mas a sua riqueza o impede (Cf. Lc 18, 18-30). Deixar
nossa “vida antiga” e nossos confortos é difícil. Mudar é sinal de renúncia a tudo
aquilo que separa, destrói, machuca ou fere os irmãos.
Leitor 2: Devemos lembrar que somos pessoas frágeis, humildes e, acima de tudo,
humanos. Recordemos o salmista: “Olha, eu nasci culpado, minha mãe me
concebeu pecador” (Sl 51, 7). Mas, embora sejamos limitados, somos capazes de
fazer diferente, começar de novo e não ﬁcarmos parados e com medo. É necessário
mudar de vida, de pensamentos e, acima disso, de atitudes. Precisamos superar
nossos medos, principalmente aqueles que nos impedem de amar o próximo e lhe
sermos caridosos, verdadeiros sinais da misericórdia de Deus.
Todos: Ajudai-nos, Senhor, a mudar nosso coração de pedra em coração de
carne!
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração à Palavra que o
Senhor irá nos dizer, para que mude nosso coração, nosso pensamento e nossa
atitude.
Canto:
Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia! / Sua Palavra é alimento que dá
vida, aleluia! / Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. (bis)
Proclamação da Palavra: Mt 9, 35-38.
Reﬂetindo e partilhando:
1. Somos capazes de olhar a dor do nosso próximo? O que estamos fazendo para
ajudar?
2. Deus nos ama e nos dá a capacidade de amar. Amo meu próximo como a mim
mesmo?
3. Cristo viu seu povo sem pastor e perdido. Estamos buscando a vida que o Senhor
nos pede? Ouvimos com atenção o seu chamado?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Irmãos e irmãs, ﬁlhos e ﬁlhas amados por Deus, façamos nossas preces,
rezando:
Todos: Cristo, dai-nos a luz, a coragem e o amor que Padre Victor teve para
com os seus irmãos e irmãs!
1. Senhor, fazei de nossa Santa Igreja uma samaritana para os ﬁlhos e ﬁlhas de Deus
que estão perdidos e desolados, rezemos.
2. Senhor, fazei que nossa comunidade paroquial esteja atenta ao próximo. Ensinainos a amar, perdoar e ser sinal Vosso, rezemos.
3. Senhor, que a exemplo do Beato Padre Victor, superemos nossas diﬁculdades e
medos e busquemos amar o nosso próximo e também aqueles que não amamos
bastante, rezemos.
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Dirigente: Unidos no amor, na conﬁança e na misericórdia de Deus rezemos a
oração do amor do Pai, que Jesus nos ensinou: Pai nosso...

TERCEIRO ENCONTRO

Padre Victor: testemunha viva da misericórdia de Deus

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Meus queridos irmãos, mais uma vez nos reunimos para louvar e
agradecer ao nosso Bom Deus pela intercessão do Beato Padre Victor, testemunha
viva da misericórdia divina. O Papa Francisco, em uma de suas homilias, disse que
“A misericórdia é o caminho para o coração de Deus”. Motivados pelo testemunho
de vida do nosso Beato, que tinha tudo para desistir da sua vocação sacerdotal,
queremos também cultivar e experimentar na nossa vida a misericórdia divina.
Sermos perseverantes em nossa vocação, ﬂorir onde Deus nos plantar, e, assim,
sermos testemunhas da Sua misericórdia na vida dos outros para chegarmos ao
Seu coração.
Leitor 1: Sabemos, pela história do nosso Beato, que ele sofreu muito para ser
padre. Passou por diversos obstáculos, diﬁculdades e humilhações. Mas Padre
Victor superou tudo porque acreditou na misericórdia inﬁnita de Deus e porque ele
amava a sua vocação!
Leitor 2: Quem ama não julga, não divide, não acusa, mas cuida, acolhe, suporta. É
paciente e conﬁante. Depois que foi ordenado, nosso Beato, mais do que nunca,
testemunhou o verdadeiro sentido da compaixão em sua missão. Foi instrumento de
misericórdia para todos que a ele acorriam: crianças, jovens, adultos e idosos. Suas
mãos sagradas estavam abertas para ajudar!
Leitor 1: Olhando para a vida do nosso Beato, devemos reﬂetir se estamos
testemunhando com a nossa vida, com a nossa vocação de batizados, a misericórdia
de Deus. Fomos criados pelo Amor e para o amor!
Leitor 2: Nossa vida assume sentido quando abrimos o coração aos outros,
principalmente aos que sofrem. A prática verdadeira das obras de misericórdia
espirituais e corporais nos ajudam a sermos cristãos de fato e a estarmos mais
próximos do coração de Deus.
Todos: Faça, Senhor, que possamos ter em nós os mesmos sentimentos de
compaixão e misericórdia do seu Filho Jesus, para que tenhamos um coração
capaz de escutar os outros e para que assumamos, sem medo e sem preconceito,
as dores dos nossos irmãos e irmãs. Que, a exemplo do Beato Padre Victor,
possamos revelar ao mundo o rosto da misericórdia divina.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: Neste momento, abramos o coração para escutarmos com atenção a
09

Palavra de Deus, que quer transformar a nossa realidade. Nesta passagem
escutaremos como o Filho de Deus se esvaziou e assumiu a forma de servo,
tornando -se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para nos salvar.
Canto:
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: Filipenses (Fl) 2,1-11
Reﬂetindo e partilhando:
1. Permito que Deus faça morada em mim, para que os meus sentimentos e as
minhas atitudes se assemelhem às de Jesus? Ou eu me basto?
2. Consigo cuidar dos meus irmãos e estender as minhas mãos para ajudá-los por
amor, sem esperar nada em troca?
3. Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Sou perseverante na vocação que o
Senhor me concedeu? E, por ela, sou sinal vivo da misericórdia divina aos outros?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Coloquemos no coração misericordioso de Deus os nossos pedidos,
pela intercessão do Beato Padre Victor, conﬁantes de que, quando nos entregamos
totalmente à vontade de Deus e ao seu amor, Ele sempre nos surpreende. Juntos,
rezemos (cantemos)
Todos: Ó Senhor, Ó Senhor nesta noite (neste dia), escutai nossa prece!
1. Por todos aqueles que se consagram a Deus, para que, com seu auxílio e a exemplo
do Beato Padre Victor, guardem ﬁelmente o que prometeram, roguemos ao Senhor.
2. Por todos os vocacionados, para que sejam pastores zelosos segundo o Coração
de Cristo, Bom Pastor, como foi o Beato Padre Victor, roguemos ao Senhor.
3. Por todos os idosos e doentes, que sofrem na solidão ou na doença,
principalmente os que foram atingidos direta ou indiretamente pelo coronavírus,
para que sejam reconfortados, roguemos ao Senhor.
4. Por todos nós aqui reunidos e por todos os devotos do Beato Padre Victor, para
que saibamos usar os bens terrenos que nos foram concedidos por Deus, de tal modo
que tenhamos os nossos corações ﬁxos nos bens celestes, roguemos ao Senhor.
Dirigente: Com amor e conﬁança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou: Pai
nosso...

QUARTO ENCONTRO

Padre Victor: homem do acolhimento e da caridade

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Neste nosso quarto encontro da novena do Beato Padre Victor, olhamos
para esse “nobre amigo e intercessor” como o homem do acolhimento e da caridade,
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que eram o seu modo especial de evangelizar. Esse jeito especial de se relacionar
com as pessoas revela a intimidade da relação com Deus. Porque somente graças a
esse encontro e reencontro com o amor de Deus, é que somos resgatados da nossa
consciência isolada e da autorreferencialidade. Chegamos a ser plenamente
humanos quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos.
(cf. EG 8).
Leitor 1: O Beato Padre Victor viveu uma acolhida muito profunda. Primeiro,
soube acolher o que vinha de Deus, tanto que entendeu e respondeu à vocação à vida
cristã, que é a santidade, e à vocação sacerdotal, que é uma forma de serviço no
mundo. Também soube acolher a si mesmo: aceitou sua cor negra, reconheceu que
sua origem escrava lhe renderia desaﬁos durante a vida e percebeu suas habilidades
e dons.
Leitor 2: Por ﬁm, soube acolher os irmãos: era sempre receptivo às pessoas,
como seminarista e como padre. Soube ser paciente quando as pessoas não o
compreendiam bem, atendeu pobres e ricos, sadios e doentes, crianças e
adultos, instruídos e analfabetos. Padre Victor reconhecia nele e nos outros a
vida, dom de Deus e compromisso do ser humano, e isso fazia com que fosse
feliz e realizado!
Leitor 1: Também nós somos desaﬁados a viver na acolhida e na caridade. E como
tanto nos ensina o exemplo do Beato Padre Victor, isso começa pela nossa aceitação
a Deus, que não se cansa de nos chamar a Si. Passa pela nossa receptividade a nós
mesmos, percebendo quais são as nossas habilidades, dons e limitações.
Leitor 2: Assim, poderemos viver essas posturas em relação aos irmãos. E isso é
urgente, pois, embora estejamos mais de um século depois da vida e missão do
Padre Victor, muitas coisas que aconteciam naquele tempo ainda acontecem, e
talvez perto de nós: exploração do ser humano por sua condição social e por seu
grau de instrução escolar, exclusão por inúmeros tipos de preconceitos, famílias
pobres que são abandonadas em vista da recuperação da economia, famílias
abastadas que não são convidadas para momentos da comunidade. E cada pessoa
dessas é uma vida: dom de Deus e compromisso nosso!
Todos: Ó Deus, nosso Pai, fazei-nos acolhedores e caridosos! Com a vossa
vontade para nós, com nós mesmos e com nossos irmãos e irmãs! Que, movidos
pelo vosso Santo Espírito, sejamos capazes de ver, sentir compaixão e cuidar de
cada vida que está perto de nós, como fez o Vosso Amado Filho, Nosso Senhor
Jesus Cristo, e seu ﬁel seguidor, o Beato Padre Victor! E que nós, realizados ao
vivermos assim, despertemos nos outros o desejo de também vos seguir. Assim
seja!
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: Acolher a Palavra de Deus é a primeira atitude que devemos tomar para
seguirmos os passos de santidade do Beato Padre Victor. Por isso, cantemos,
saudando a Palavra que vamos ouvir.
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Canto:
Eu vim para escutar. Tua palavra, tua palavra. Tua palavra de amor.
Eu gosto de escutar. Tua palavra, tua palavra. Tua palavra de amor.
Proclamação da Palavra: 1Jo 4,7-21
Reﬂetindo e partilhando:
1. De que forma podemos perceber esse amor de Deus na nossa vida pessoal,
familiar e comunitária? Quais são as ações de Deus nas nossas vidas, desde as coisas
mais simples do dia a dia que podemos partilhar?
2. O Beato Padre Victor tinha plena consciência de ser amado por Deus e do dever
que isso lhe dava. Que ações do Padre Victor mais nos revelam isso?
3. Vamos eleger uma dessas ações do Beato Padre Victor como gesto concreto deste
encontro, para fazermos em grupo? Qual delas é mais urgente e importante na nossa
comunidade, neste momento que passamos?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Elevemos a Deus, Trindade Santa e Santiﬁcadora, nossas preces. E
tenhamos a mesma conﬁança das preces elevadas e alcançadas pelo nosso Beato,
rezando juntos:
Todos: Senhor, escutai nossa oração!
1. Pai Santo, aumentai em nós a consciência de sermos amados por Vós, para que,
em nenhum momento, nos sintamos incapazes de fazer o bem.
2. Jesus Amado, ensinai-nos a dar testemunho de seguidores ﬁéis da Vossa Palavra
Santa e perdoai-nos pelas vezes que não ﬁzemos o que o Senhor nos ensinou.
3. Espírito Santo, fazei-nos dóceis às vossas inspirações para vermos, sentirmos compaixão
e cuidarmos dos irmãos necessitados, como lhe foi dócil o Beato Padre Victor!
Dirigente: Envolvidos no Amor, rezemos ao Pai com as Palavras de Jesus: Pai
nosso...

QUINTO ENCONTRO
Beato Padre Victor: sinal da ternura de Deus para os mais necessitados

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Já estamos no quinto encontro da novena ao Padre Victor e, cada
dia mais, percebemos como o amor de Deus se manifestou a nós por meio das
virtudes do nosso Beato. “Deus é amor”: mais que belas palavras, essa frase
expressa uma verdade maravilhosa, que pode ser experimentada por todo ser
humano.
Leitor 1: A vida, os gestos e as palavras de Jesus mostram com clareza o jeito terno
de Deus ser: Ele esteve na casa dos pecadores; acolheu todas as pessoas que se
aproximaram d´Ele; consolou os aﬂitos; curou as feridas daqueles que precisavam;
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lavou os pés dos seus discípulos.
Leitor 2: Com seu jeito simples e humilde, Padre Victor cativou grande parte dos
seus paroquianos. Atento às necessidades do povo, expressou carinho e afeição a
todos, sobretudo aos que mais precisavam. Aqueles que se encontravam com o
vigário de Cristo, na igreja, nas estradas ou nas praças, não ﬁcavam sem algum gesto
de afeto, seja um sorriso, uma saudação ou uma ajuda.
Leitor 1: Vivemos, hoje, num mundo de relações frias, marcadas pela
indiferença, pelo preconceito e pelo egoísmo. Muitas pessoas sofrem com a
solidão, com a falta de afeto e de carinho. Não é à toa que tantos irmãos e irmãs
padecem com a angústia, a depressão e os vícios. Como cristãos, precisamos ser
instrumentos do amor.
Leitor 2: Nem sempre basta dizer que se ama; é preciso mostrar, com gestos simples
e sinceros, que o amor existe e transforma vidas. A partir da experiência com Cristo,
somos chamados a ver as necessidades do próximo, compadecer-se dele e cuidar. A
ternura é uma forma de cuidado.
Todos: “Sentir compaixão e cuidar com ternura é reacender a chama de uma
vida; é reconstruir uma história; é aquecer um coração desesperado; é
iluminar quem está na escuridão; é abrir os braços para quem precisa de um
abraço; é fazer-se presente onde ninguém deseja estar ou queira ﬁcar” (Textobase Cf2020).
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: No Evangelho que vamos ouvir, Jesus conta a parábola do Bom
Samaritano. Diferente do sacerdote e do levita, o samaritano se compadeceu do
próximo e se dirigiu a ele com gestos de cuidado e de ternura. Peçamos que o
Espírito Santo abra o nosso coração para que escutemos com disposição a Palavra
de Deus e a coloquemos em prática.
Canto:
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
No evangelho da vida, que nos traz a salvação / Jesus Cristo nos convida e nos
guia na missão (bis).
Proclamação da Palavra: Lc 10, 25-37.
Reﬂetindo e partilhando:
1. “Diante da realidade em que vivem as pessoas, outro modo de traduzir para os
nossos tempos o afeto que o Senhor sente por nós se dá por meio da ternura”
(Cf2020). Temos assumido o compromisso missionário de anunciar a pessoa de
Jesus com gestos de afeto, de caridade e de ternura?
2. “O samaritano aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas. Depois, colocou-o sobre
seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele” (Lc 10, 34).
Como podemos cuidar dos que estão “caídos” perto de nós? De que maneira a vida
de Padre Victor pode nos inspirar?
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3. “Deus é a fonte de todo bem e de toda ternura. Mesmo nas situações mais difíceis
da vida, Ele se revela presente e transforma as situações mais difíceis em grandes
oportunidades de aprendizado” (Cf2020). O mundo vive os efeitos da pandemia do
novo coronavírus. Quais lições podemos tirar desse tempo de isolamento social e
rompimento de alguns gestos de carinho e afeto por causa do perigo de
contaminação?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Elevemos a Deus as nossas preces pela intercessão do Bem-aventurado
Francisco de Paula Victor.
Todos: Fazei de nós, Senhor, sinais da vossa ternura e instrumentos do vosso
amor.
1.Velai, Senhor, por toda a humanidade, ferida pelo pecado. Tende
compaixão de nós, perdoai os nossos pecados e conduzi-nos no caminho da
santidade.
2. Fazei que todas as pessoas abram os seus corações para acolher o amor divino
e, desse modo, rompam com a indiferença e encontrem o verdadeiro sentido da
vida.
3. Aumentai o fervor de todos os vossos ﬁéis, para que, atentos às necessidades
daqueles que sofrem, sejam no mundo instrumentos do vosso cuidado e da vossa
proteção.
4. Inspirai-nos, Senhor, o desejo de superar o egoísmo, o ódio e a indiferença. Que
saibamos viver o amor e a fraternidade.
Dirigente: Concluamos as nossas preces, rezando a oração que Jesus nos ensinou:
Pai Nosso...

SEXTO ENCONTRO

Beato Padre Victor: exemplo de bondade para todo o povo de Deus

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, neste sexto dia de nossa novena, somos
convidados a rezar sobre o modelo de bondade que foi o Beato Padre Victor para
todo o povo de Deus. Homem simples e justo, retirava de si para dar aos que o
procuravam sem medir esforços. Tal exemplo nos leva a pensar que, além da ajuda
material, Padre Victor também foi um grande pai espiritual, conhecendo o modo
correto de levar Deus até o coração das pessoas.
Leitor 1: Padre Victor, ao longo de toda sua trajetória, buscou viver realmente uma
vida pautada pelo Evangelho. No gesto fraterno de doação, entregou sua vida pelo
Reino de Deus e fez, assim, de cada atitude um gesto de amor. Em cada passo da
caminhada, somos convidados a viver também nós conforme a Palavra do Senhor e
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a reconhecer a fragilidade dos pequenos e pobres que estão ao nosso redor, às vezes,
pedindo pão ou um pouco de atenção.
Leitor 2: Padre Victor, no exercício de sua vida, nunca foi visto negando nada a
ninguém. O que ele recebia em suas mãos geralmente já era doado ao primeiro
necessitado que lhe aparecesse. Seu carinho e proximidade com o povo o fez
querido e amado, pois ele era sinal de Deus para o povo na terra. Hoje, seus gestos e
virtudes são lembrados com amor e gratidão. O caminho para Deus passa pelos
gestos de bondade, e esse testemunho pode ser visto em Padre Victor, grande
servidor do Reino.
Todos: Ordenado do meio do povo e para o povo, passou por muitas necessidades e
sabia da realidade daqueles que o procuravam. Dessa forma, sua preocupação era
ver, sentir compaixão e cuidar de cada membro do corpo de Cristo, a própria Igreja.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: É chegado o momento de nos prepararmos para ouvir a Palavra de Deus.
Ela é fonte de sabedoria, é o nosso porto seguro da fé. Padre Victor, certamente,
sempre se voltava para a Sagrada Escritura e buscava tê-la como ponto central em
toda a sua vida. Por isso, com o coração aberto e feliz, acolhamos a Palavra que será
proclamada.
Canto:
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: Mc 10,13-16
Reﬂetindo e partilhando:
1. A atitude de Jesus no texto proclamado é de acolhida. Pede que deixem ir até Ele
as crianças. Como tem sido nossa abertura para os pequenos no mundo de hoje? E
quem são os pequenos que estão ao nosso redor?
2. Padre Victor foi um homem que se entregou totalmente ao projeto do Reino, sem
medir esforços. Como tenho colocado em prática a vontade de Deus em minha
família, no meu trabalho, no meu setor e na minha comunidade?
3. Deus não nos dá a vida por acaso, mas para que façamos dela uma bonita
peregrinação de amor e bondade. O que nos impede ou ainda diﬁculta trilharmos o
caminho do bem? Quais os desaﬁos que nos cercam e o que podemos fazer para
superá-los?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: O coração que se abre para a vivência da Palavra a medita dia e noite sem
cessar e a leva no dia a dia em cada gesto praticado. O Beato Padre Victor, ao longo
de sua vida, rezou incansavelmente pelo povo e nós, hoje, somos convidados
também a elevar nossas preces a Deus, certos de sua intercessão. Rezemos,
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cantando:
Todos: “Também sou teu povo, Senhor. E estou nessa estrada. Somente a Tua
graça me basta e mais nada!”
1. Senhor, fazei que a nossa caminhada seja cada vez mais fundamentada na vossa
Palavra e que o exemplo do Beato Padre Victor possa nos fortalecer nos desaﬁos da
vida, nós vos pedimos, cantando.
2. Senhor, fazei que nossa caminhada de fé sirva de sustento para os mais
necessitados e que, para eles, não faltem o pão do corpo e nem mesmo o alimento da
Palavra, que é fonte de vida, nós vos pedimos, cantando.
3. Senhor, tantas vezes nos sentimos fracos e necessitados de vossa presença. Fazei
que, ao modo do Beato Padre Victor, possamos ter uma vida pautada pela doação ao
Reino, nos diversos serviços de nossa Igreja, nós vos pedimos, cantando.
Dirigente: O Beato Padre Victor foi na terra um servo bom e ﬁel durante toda a sua
trajetória, levando o povo, pela oração, a ﬁcar mais perto de Deus e ensinando que é
d'Ele que recebemos tudo de que precisamos. Agradecidos, rezemos: Pai nosso...

SÉTIMO ENCONTRO
Beato Padre Victor: um sacerdote que se fazia próximo dos sofredores

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: O Beato Padre Victor foi um pastor com o cheiro de suas ovelhas. Nunca
se limitou às paredes da Igreja Matriz ou da casa paroquial. Fez-se um homem
itinerante, caminhando e cuidando de todo o seu rebanho espalhado pelas
comunidades urbanas e rurais de Três Pontas. Cada ﬁel que lhe acorria era acolhido
como uma pequena ovelha nos braços do bom pastor.
Leitor 1: São inúmeras as histórias de Padre Victor que chegam aos nossos ouvidos e
que demonstram o seu carinho e zelo pelo rebanho a ele conﬁado. Homem que
enxergava longe, preocupou-se em oferecer tudo aquilo que trazia um pouco mais de
dignidade ao seu povo: a fé, a educação, a saúde e, acima de tudo, ofereceu-lhes
amor de pai.
Leitor 2: Nosso Beato Padre Victor é exemplo de “sacerdote segundo o Coração de
Cristo”. Exerceu o seu ministério sacerdotal, seguindo os mandamentos de Jesus e
trazendo, em seu íntimo, a predileção pelos mais simples e excluídos da sociedade.
Na simplicidade de um sacerdote do interior, mas na grandeza de um servo de Deus,
soube ser próximo de cada um daqueles que tanto amava, sem exclusão, curando
suas feridas e os conduzindo ao amor de Deus.
Leitor 1: A vida do Beato Padre Victor é exemplo para nossa caminhada como
cristãos, ﬁlhos e ﬁlhas amados de Deus. Quantas vezes nos fechamos em nosso
“mundinho” e fazemo-nos indiferentes aos que nos rodeiam. Não podemos nos
esquecer de que nossa fé exige a dimensão comunitária e nunca devemos manter
uma relação íntima com Deus e distante dos irmãos e irmãs.
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Leitor 2: A vida acelerada que muitas vezes levamos nos impede de convivermos
fraternalmente em comunidade e nos conduz a uma triste e vazia solidão. Somos
convidados, pelo apelo de Jesus e o exemplo de Padre Victor, a sermos sinais de
esperança para aqueles que mais sofrem.
Todos: Somos o povo de Deus que caminha nesse mundo rumo ao céu. Por isso,
devemos, assim como fez o Beato Padre Victor, fazermo-nos presentes na vida
de cada membro da nossa família e comunidade, levando a alegria de sermos
ﬁlhos e ﬁlhas de Deus, curando as feridas que a dura realidade deixa nos
corações de tantos irmãos e irmãs.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: Jesus é aquele que vai ao encontro de todos os feridos e desanimados. É
o Bom Pastor que dá dignidade àqueles que perderam a alegria de viver. Abramos o
coração, para ouvir o que a Palavra de Deus tem a nos dizer neste dia.
Canto:
Aleluia! Aleluia! A minh'alma abrirei! Aleluia! Aleluia! Cristo é meu Rei (2x)
Proclamação da Palavra: Mt 8,5-11
Reﬂetindo e partilhando:
1. Jesus viu no centurião romano um coração sincero que carregava imensa fé. Em
nossa vida, nos contratempos e sofrimentos que passamos, temos fé e conﬁamos
plenamente em Deus?
2. Jesus sentiu compaixão daquele que sofria. Trazemos esse mesmo sentimento de
compaixão por aqueles que encontramos em nosso caminho e que sofrem pelas
injustiças e indiferença da humanidade?
3. Jesus cuidou daquele que precisava e lhe clamou por socorro. Somos capazes do
gesto do centurião romano, de gritar por ajuda para aqueles que não têm voz e nem
vez?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente:Como comunidade reunida, façamos nossos pedidos. Que o Beato Padre
Victor leve ao coração do Bom Deus os nossos clamores! Cantemos:
Todos: “Entre nós está e não O conhecemos, entre nós está e nós O
desprezamos”.
1. Senhor Jesus, que conheceis o coração de cada um, dai-nos um coração sensível
aos sofrimentos e necessidades de nossos irmãos e irmãs, principalmente dos mais
excluídos da sociedade. Cantemos.
2. Senhor Jesus, que enxugastes as lágrimas de tantos sofredores, fazei que
tenhamos a coragem de levar a vossa alegria aos que estão desanimados e abatidos
pelas diﬁculdades da vida. Cantemos.
3. Senhor Jesus, que estivestes no meio dos pequeninos, dai-nos a sensibilidade de
reconhecê-Lo naqueles que precisam da nossa ajuda e amor. Cantemos.
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4. Senhor Jesus, que transformastes a vida do Beato Padre Victor, fazei que sigamos
o seu exemplo de homem da caridade, para que encontremos na doação ao próximo
a alegria de viver. Cantemos.
Dirigente: Concluamos nossas preces, rezando todos juntos a oração que o próprio
Jesus nos ensinou: Pai nosso...

OITAVO ENCONTRO

Beato Padre Victor: um cristão comprometido
com a promoção e defesa da vida

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Com o coração cheio de alegria, damos continuidade a nossa novena em
honra ao Beato Padre Victor. Neste penúltimo dia, queremos reﬂetir, à luz da
Campanha da Fraternidade 2020, o mandato evangélico de atenção e cuidado com a
vida. “O sentido da vida nós o encontramos na capacidade de se compadecer e
cuidar.
Leitor 1: Por essa razão, um dos primeiros passos do nosso agir não poderia ser outro,
senão este: como discípulos missionários daquele que é Vida, resgatar o sentido do
viver no horizonte da fé cristã proclamando a beleza da vida” (Texto Base CF 2020,
168).
Leitor 2: A memória marcante da vida e obra do Beato Padre Victor fez e
continuará fazendo história por muitos anos. Tudo isso porque ele foi grande por
suas obras, principalmente no cuidado à vida. Sua dedicação era visível na missão
relativa aos ofícios da Igreja (Sacramentos e Sacramentais), mas ele ia além, pois
era um homem comprometido com os grandes problemas sociais do seu tempo:
pobreza, analfabetismo, doenças. Em tudo isso ele mostrava um profundo cuidado
com a vida em todas as suas dimensões.
Leitor 1: A vida só será redescoberta quando abrirmos nossos corações a uma
real convivência com o outro, pois somos todos irmãos! O meu próximo é aquele
a quem dedico cuidado. É aquele com quem tenho a alegria de partilhar o
caminho da vida.
Leitor 2: Neste mundo tão acelerado, é preciso ter a coragem da fé, que é de
interromper a rotina, para cuidar. Não basta se aproximar de qualquer modo. É preciso
parar e oferecer a quem está ferido à beira do caminho o cuidado necessário para seu
restabelecimento. Queremos mais uma vez reaﬁrmar que a vida é dom e
compromisso!
Todos: Senhor, Deus da Vida, tornastes o Beato Padre Victor um sacerdote
zeloso e dedicado ao cuidado dos que mais precisavam, contemplando a vida
em todas as suas dimensões, a exemplo de seu Filho Jesus Cristo. Que o seu
testemunho sirva de modelo para nós, para que assim nos livremos do vírus
chamado egoísmo e cuidemos dos “próximos” que a cada dia vêm ao nosso
encontro.
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A PALAVRA DE DEUS ILUMINANDO A REALIDADE
Dirigente: “A quem iremos Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna”? (Jo 6,
68) A pergunta de Pedro nos conduz para a escuta da Palavra de Deus, que é Palavra
de vida eterna e nos alimenta no dia a dia, para também levarmos essa mesma
Palavra a todos os que necessitam. Por isso, ouçamos a Palavra de Deus!
Canto:
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!
Proclamação da Palavra: Mc 6, 33-44
Reﬂetindo e partilhando:
1. Jesus e os discípulos se retiraram para um lugar deserto, após um dia em que mal
encontravam tempo para comer e precisavam descansar. Mas, ao avistar a grande
multidão sedenta de Deus, Jesus tem compaixão deles e abre mão do descanso para
ensinar. No nosso dia a dia temos coragem de renunciar nosso conforto para atender
aqueles que necessitam de cuidado?
2. Por muitas vezes, ouvimos ou até orientamos outras pessoas a ajudarem o
próximo, a serem desapegadas dos bens materiais, mas ﬁcamos apenas no
discurso. Jesus é direto nesta passagem: “dai-lhes vós mesmos de comer”. Não
podemos terceirizar a caridade! Será que somos capazes de assumir nossa
missão?
3. O milagre se faz na partilha! Quem está cheio de si mesmo não encontra espaço
para Deus nem para o próximo. Em que medida a partilha faz parte do meu dia a dia?
Sou capaz de dividir o que tenho para ajudar o próximo?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: É o momento de colocarmos nossa vida em prece. Por isso, conﬁantes na
bondade de Deus e na intercessão do Beato Padre Victor, peçamos:
Todos: Senhor, Deus da vida, ouvi-nos!
1. Pela Santa Igreja, para que continue sendo um hospital de campanha e acolha
todos os que a procuram, dando testemunho samaritano no mundo, rezemos.
2. Por todos os proﬁssionais de saúde, cuidadores e pessoas que lidam diretamente
com o cuidado com a vida, para que se espelhem na vida e obra de Padre Victor e
sejam alívio e conforto na vida de tantos sofredores, rezemos.
3. Pela humanidade que vem padecendo os efeitos da pandemia que atingiu a todos e
tem exigido de nós cuidado com a vida e ações concretas de caridade para com o
próximo, rezemos.
4. Por toda a nossa comunidade, para que testemunhe a vida plena e não feche os
olhos às necessidades dos irmãos e irmãs necessitados, rezemos.
Dirigente: E agora, obedientes à vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ousamos
dizer: Pai nosso...
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NONO ENCONTRO

Beato Padre Victor: dom de Deus para toda a Igreja

A VIDA DO BEATO PADRE VICTOR E A NOSSA VIDA
Dirigente: Estamos no último encontro da novena em honra ao Beato Francisco de
Paula Victor. Aqui estamos porque acreditamos e testemunhamos que ele foi
verdadeiramente um dom de Deus para toda a Igreja, pois trilhou um caminho de
santidade, sendo uma testemunha de Jesus Cristo, cristão exemplar, um sacerdote
zeloso e exemplo para todos.
Leitor 1: Durante sua vida, Padre Victor já possuía fama de santidade,
sobretudo porque sabia amar e servir aos irmãos, em seu ministério
presbiteral, a exemplo do Cristo, Bom Pastor que dá a vida pelas suas
ovelhas (cf. Jo 10,11). Para nós, ﬁcaram os testemunhos de tamanha
bondade, compaixão e cuidado que o nosso Beato exercia para com suas
ovelhas, seus paroquianos.
Leitor 2: Hoje em dia, não é diferente, pois muitos relatos conﬁrmam a participação
sempre ativa do nosso “Anjo Tutelar” junto a Deus em benefício de tantos devotos
que pedem a sua intercessão e se inspiram em sua santidade.
Leitor 1: A vida do Beato Padre Victor foi e continua sendo um presente para todos
nós, pois, pela graça de Deus, ele foi elevado às honras dos altares e,
reconhecidamente, tornou-se um luzeiro de Cristo, chamado a brilhar na Igreja e no
mundo (cf. Fl 2,15).
Leitor 2: Entre tantas virtudes, sua humildade deve ser fonte inspiradora para todos
aqueles que desejam o Céu e se colocam no seguimento de Jesus Cristo, única porta
pela qual devemos entrar para a “vida em abundância” ( Jo 10,10).
Todos: “Pároco generoso e excelente na catequese e na ministração dos
sacramentos, se distingue sobretudo pela sua grande humildade”, disse o
Papa Francisco. Dai-nos, Senhor, a graça de reconhecermos nossa
pequenez e, como o Beato Padre Victor, que nossa vida seja um dom
precioso aos nossos irmãos e um compromisso sincero com aqueles que
mais necessitam.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A NOSSA REALIDADE
Dirigente: Neste momento, ouçamos a Palavra de Deus. Que os nossos corações
guardem e frutiﬁquem essa Palavra de vida eterna.
Canto:
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!
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Proclamação da Palavra: Jo 10,7-21.
Reﬂetindo e partilhando:
1.“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas” (Jo 10,11). Pelo
batismo todos são chamados ao exercício do pastoreio, doando suas vidas em favor
dos irmãos mais necessitados. Na sociedade, comunidade e em nossas casas,
ofertamos vida aos nossos irmãos como faz o bom pastor ou somos indiferentes e
covardes como mercenários?
2.“Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente” (Jo 10,18). A exemplo de
Jesus Cristo e do Beato Padre Victor, temos a coragem de doar nossas vidas pelo
bem da Igreja e do mundo em que vivemos? Ofertamos tudo o que somos ou o
egoísmo apodera-se de nós?
3. “Acaso um demônio pode abrir os olhos aos cegos?” (Jo 10,21). Como alguns
incrédulos do tempo de Jesus, hoje, desacreditamos dos prodígios que Deus realiza em
nossas vidas? Conseguimos reconhecer nos santos as maravilhas que o Senhor realiza em
sua Igreja?
APRESENTAÇÃO DAS PRECES QUE A FÉ INSPIRA
Dirigente: Vamos apresentar a Deus nossos pedidos, conﬁantes na valiosa
intercessão do nosso querido Beato Francisco de Paula Victor. A cada invocação,
responderemos:
Todos: Senhor, ouvi-nos!
1. Por todos os povos e nações, para que se dediquem à construção de um mundo mais
justo e fraterno, no qual todos os homens possam desfrutar de vida em plenitude, rezemos.
2. Por toda a Igreja, Corpo Místico de Cristo, para que seus membros sejam ﬁéis
testemunhas da compaixão e do cuidado, a exemplo do nosso Deus e Senhor Jesus
Cristo, rezemos.
3. Por todos os que sofrem, para que encontrem a cura, o consolo e a paz em Jesus
Cristo e, conﬁgurados a Ele, recebam o prêmio da vida eterna, rezemos.
4. Por cada um de nós que adoramos a Deus e veneramos o Beato Padre Victor, para
que alcancemos a graça para todos os pedidos que trazemos em nossos corações e
sejamos cristãos cada vez mais ﬁéis, rezemos.
Dirigente: Rezemos, pedindo a Deus que abençoe nossa vida e missão aqui na
terra: Pai nosso...
ORAÇÃO FINAL (PARA TODOS OS DIAS)
Dirigente: Irmãos e irmãs, contemplando com os olhos da fé o tema “Beato Padre
Victor, um cristão que soube amar e servir: testemunha da compaixão e do
cuidado”, recordamos que o amor de Deus é cuidado com a vida, dom e
compromisso. Somos chamados a esta virtude que o Beato Francisco de Paula
Victor buscou viver: conformar nossos olhos aos olhos de Cristo. Para isso,
mantenhamos nossos corações em Deus, cantando:
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Todos: A tua ternura Senhor vem me abraçar e a tua bondade inﬁnita me
perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor
de tuas mãos!
Dirigente: Agradeçamos a Deus o testemunho do Beato Francisco de Paula
Victor, nosso intercessor e exemplo de Bom Pastor, que teve uma vida
conﬁgurada ao Cristo no cuidado com a vida. Rezemos juntos:
Todos: 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!
Dirigente: A vida do Beato Francisco de Paula Victor nos inspira! Sua jornada
foi uma vivência do amor de Deus, no cuidado com o próximo. Agora, ele goza
no céu o prêmio de ter observado na terra o mandamento maior “Amai-vos uns
aos outros”. Que ele interceda por todos nós.
Todos: Inspirai-nos a aprender e conﬁgurar nossos olhares com os de
Jesus, o olhar do Bom Samaritano: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
(Lc 10,33-34).
Dirigente: Comprometidos e cientes de nossa missão no mundo, queremos, a
exemplo do Beato Padre Victor, dar testemunho verdadeiro de cuidado, serviço e
compaixão, atentos às realidades ao nosso redor. Cantemos juntos:
Todos: Jesus, Jesus de Nazaré/O teu semblante eu quero ter/Tal qual és tu
eu quero ser/Jesus, Jesus de Nazaré.
Dirigente: Maria nos ensina que devemos ser solícitos para com os outros, sinais de
comprometimento com a vida. Ela é exemplo de quem se preocupa com os mais
necessitados. Somos chamados a proclamar que Maria é caminho que nos conduz
ao Cristo. Peçamos sua intercessão!
Canto:
1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa
Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem./
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem!
2. Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão,
Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.
3. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar,
Luta por um mundo novo de unidade e paz.
Dirigente: Nós vos louvamos, Senhor Jesus, e vos agradecemos porque nos
destes vossa Mãe, Maria, como nossa mãe e advogada. Ajudai-nos a recorrer
a ela nos momentos difíceis, certos de que é Mãe da Igreja e auxílio dos
cristãos.
Todos: Ave Maria...
Dirigente: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
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Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!
Dirigente: Beato Padre Victor!
Todos: Rogai por nós!
Dirigente: Estivemos reunidos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo!
Todos: Amém!
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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ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO A
NOSSA SENHORA PELO FIM DA PANDEMIA
Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do
coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por
vezes, sepultados de uma maneira que fere a alma.
Sustentai aqueles que estão angustiados por terem pessoas enfermas de quem não se podem
aproximar para impedir o contágio. Infundi conﬁança em quem vive ansioso com o futuro incerto e
com as consequências sobre a economia e o trabalho.
Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, para que esta dura
prova termine e que volte um horizonte de esperança e de paz. Como em Caná, intervinde junto do
vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra seus
corações à conﬁança.
Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, neste período
de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a
sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde.
Permanecei junto daqueles que assistem, noite e dia, os doentes, e dos sacerdotes que
procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica.
Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e das mulheres da ciência, a ﬁm de que
possam encontrar as soluções justas para vencer este vírus.
Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e
generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções
sociais e econômicas com clarividência e espírito de solidariedade.
Maria Santíssima, tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e
aperfeiçoar os armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos adequados para prevenir
catástrofes do gênero no futuro.
Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família,
na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e solidário, a tanta
pobreza e às inúmeras situações de miséria. Encorajai a ﬁrmeza na fé, a perseverança no serviço, a
constância na oração.
Ó Maria, consoladora dos aﬂitos, abraçai todos os vossos ﬁlhos atribulados e alcançai-nos a
graça para que Deus intervenha com a Sua mão onipotente para nos libertar desta terrível pandemia,
de modo que a vida possa retomar, com serenidade, seu curso normal.
Conﬁamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de
esperança, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.

AGRADECIMENTO
A Associação Padre Victor agradece ao Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Pedro Cunha Cruz a
sua presença amorosa entre nós, que nos conﬁrma e encoraja na fé. Ao Reverendíssimo Cônego Sérgio
Roberto Monteiro, reitor da Comunidade Teológica Nossa Senhora do Carmo e aos Seminaristas
Estudantes de Teologia, da Diocese da Campanha - MG, pelo belíssimo texto da novena. “Amar é
servir.” Que o Beato Francisco de Paula Victor seja sempre para nós modelo de amor e serviço.

EQUIPE ORGANIZADORA
Diocese da Campanha-MG, Equipe Sacerdotal das Paróquias Nossa Senhora d'Ajuda,
Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças, Assossiação Padre Victor de Três
Pontas e Prefeitura Municipal de Três Pontas.
24

