Casa Espírita Francisco de Paula Vítor

CENAS DA VIDA DE PADRE VÍTOR
NEM OURO, NEM PRATA, NEM COBRE
Lambari, MG – junho de 2016
Por Antônio Carlos Guimarães

Objetivos
Narrar cenas da vida de Francisco de Paula Vítor, o
Padre Vítor, em três momentos:
antes da vida terrena, descrevendo lances do
planejamento de sua encarnação;
durante sua vida missionária na Terra; e
após seu desencarne, no Plano Espiritual, onde
continua seu apostolado de caridade.

Lembra-te de tua última encarnação na
Terra?
Quiseste as maiores restrições: origem
miserável, orfandade em tenra meninice,
dificuldades nos estudos, imensos obstáculos
no exercício de tuas funções de padre filho de
escravos criado por uma fazendeira, objeto de
preconceito no seminário e de maior
preconceito ainda numa paróquia em que
predominavam riquíssimos fazendeiros do
café!
Antônio Lobo Guimarães, Os Curadores do Senhor

E com que realizações sonhaste?
Eram tantas, em face de tão grandes óbices
que tinhas que vencer, que não parecia um
planejamento e sim um sonho difícil de
realizar.
E, no entanto, palmilhaste a existência terrena
seguindo a mais pura Lei do Cristo!

Que vida tão cheia de realizações!
Foste educador, deixaste incontáveis discípulos!
Foste empreendedor, criaste escolas!
Foste vigário, fundaste igreja!
Foste pastor, granjeaste multidão de pessoas para
o aprisco do Senhor!
Foste taumaturgo, operaste “milagres”!

Foste discípulo do Cristo e realizaste longa lista de
auxílio aos teus irmãos menores, quer na
assistência material, quer na assistência espiritual.

Antes da vida terrena

Lances do
planejamento de
sua encarnação

Ligações espirituais de vidas passadas
 O Espírito C. – uma irmã em Cristo, ligada a Irmandades
Espirituais patrocinadas por Maria de Nazaré
 Manifestação de C... uma criatura, nimbada de forte luz
azulínea, que não pudemos contemplar, pois que a claridade
nos ofuscava, se acercou do grupo e falou-nos estas palavras
de conforto e esperança (Antônio Lobo Guimarães, Os curadores do Senhor, p.137)
 F.P. Vítor – vivências no Clero Católico, e desde o Século XV,
fundador e diretor de comunidades espirituais ligadas à
divulgação da Boa Nova, das quais participava Dom Viçoso
 D. Mariana – sua genitora em vida passada
 Afinidades espirituais com seus irmãos de criação.
Inspirado em informações de GÍLSON FREIRE – Fraternidade Espírita Irmão Vítor (BH)
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Em 1884, P. Vítor enfermase gravemente, e em 1886
vai tratar-se em Poços de
Caldas. Naquele ano, em
outubro, encontra-se com
D. Pedro II e a Imperatriz,
que ali foram inaugurar
um ramal ferroviário da
Mogiana.
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Reformas de Dom Viçoso
 A partir de uma sequência de temas, abordar os problemas
espirituais, morais e sociais encontrados pelo prelado na
sociedade mineira
 Na Diocese, esse Prelado se dedicou à criação de escolas e

seminários, à construção de igrejas, à promoção de missões
religiosas perpétuas e, sobretudo, à moralização e educação cristã
do povo mineiro, bem como do clero.

 Reiterou a importância da continência e da prática ascética dos
sacerdotes.
 Alterou currículo do Seminário de Mariana, traduziu obras para o
clero. Com isso, prejudicou sua produção intelectual própria.
 Em dois anos os alunos cursavam as disciplinas de filosofia e de
teologia, no método rigoroso e competente dos padres lazaristas, os
padres da Congregação da Missão, encarregados do Seminário.

Dom Viçoso
 Diretor do Caraça, preocupava-se com a formação dos jovens
 Fundou em1842 o Colégio de Campo Belo (Campina Verde, MG), na
época, u dos melhores do país“

 No Seminário de Jacuecanga, no Rio de Janeiro: Ampliou os salões
de estudos, renovou as paredes e o telhado e, em pouco tempo,
como por milagre, transformou a velha casa num verdadeiro educandário.
 Um homem lido, talvez superior, no que se refere ao saber eclesiástico, à
maioria de seus colegas religiosos ou seculares”
 Entendia que “um bom padre deveria desenvolver o saber intelectual, e
administrar a penitência e a confissão”.
 Não deve passar dia algum em que não medite alguma das verdades
eternas da nossa Religião, em que não leia por algum bom livro ou seja os
que nomeei ou alguma vida de Santos, em que não estude algum pedaço
de moral.

Dom Viçoso e a escravidão
 Dom Viçoso atuou em sua trajetória pelo fim da
escravidão negra e essas ideias estavam muitas vezes
impressa em seu discurso social: a inclusão dos negros no
catecismo e os sermões para esses fossem bem tratados
por seus senhores foram formas de luta contra a
escravidão negra.
 Com o livro CONDENAÇÃO DA ESCRAVIDÃO contestou
outro: DEFESA DA ESCRAVIDÃO, do Pe. Leandro Rebello
Peixoto e Castro
 O estímulo e a proteção que deu a Francisco de Paula
Vítor decorreram desse seu sentimento em relação aos
negros.

O Seminário de Mariana
 Oferecia todas as disciplinas que se ensinam nos seminários
franceses e procurava dar aos candidatos ao sacerdócio sólida
formação espiritual.
 Todos os seminaristas deverão mostrar-se respeitosos não só com
os Superiores, mas benevolos, honestos e officiosos para com
todos respeitando-se entre si e amando-se segundo o preceito que
nos faz Jesus Christo e por isso evitarão as amizades particulares,
as palavras picantes, e tudo quanto poderia destruir ou resfriar a
caridade (Norma do Seminário)

Na vida terrena

Sua vida
missionária
na Terra

Origem miserável, orfandade em tenra
meninice, dificuldades nos estudos
 Nascido a 12 DE ABRIL DE 1827, em Campanha (MG)
 Por ser dia de SÃO VÍTOR, levou este nome. FRANCISCO DE PAULA se
refere ao famoso milagreiro italiano (Paola (Paula), 27 de março de 1416 —
Tours, 2 de abril de 1507) foi um eremita, fundador da Ordem dos Mínimos e santo da Igreja
Católica.)

 Filho da escrava LOURENÇA (MARIA) JUSTINIANA DE JESUS e de pai
desconhecido
 Afilhado de MARIANA BÁRBARA FERREIRA (casada com o índio LIBERATO JOSÉ
TIBÚRCIO) e de FELICIANO ANTÔNIO DE CASTRO, foi batizado pelo PE.
ANTÔNIO MANOEL TEIXEIRA
 Seu professor foi o PE. JOAQUIM FERREIRA DE COIMBRA (Padre Mestre)

Casa de d. Mariana Ferreira, Campanha, MG

Fonte: compostelabrasileirodossantos.blogspot.com

Casa de d. Mariana, Campanha, MG

Porão onde provavelmente os
escravos dormiam no casarão de
Campanha
(Foto: Samantha Silva /G1)

Ofício de alfaiate e o sonho de ser padre
 Era um menino forte, robusto e cheio de saúde, que ajudava a
todos

 Piedoso, era um exemplo para outros meninos
 Empregou-se com mestre Inácio (Inácio Barbudo), para aprender
o oficio de alfaiate

 E ele tinha um secreto desejo: Queria ser padre!
 UM PADRE NEGRO! ONDE JÁ SE VIU ISSO! É MAIS FÁCIL GALINHA CRIAR DENTES!
– disse Inácio Barbudo.
 – Mestre, em Monteserrat, na Espanha, já existe uma Nossa
Senhora com uma criança negra – disse Vítor.

 E Inácio Barbudo o humilhou, chicoteou e expulsou da alfaiataria

Infância e estudos em Campanha
Teve a felicidade de achar uma madrinha, que ainda
tomava um pouco a sério esse parentesco espiritual
E que por isso, embora não fosse rica, e levou para sua
casa e o educou.
Ele pode, desta sorte, aprender as primeiras letras; o
latim, e finalmente a música, da qual se não chegou a
saber muito, soube pelo menos quanto era bastante,
para que ele pudesse cantar nas igrejas com a sua voz
de baixo profundo.
(Minhas Recordações, Francisco de Paula Ferreira de Rezende)

Estudos com Padre Felipe e encontro com Dom Viçoso
D. Mariana o levou ao pároco Antônio Felipe de Araujo
- Deixe pra lá... As coisas são muito grandes para nós... A
legislação religiosa como a civil não permitem... É filho
ilegítimo, é negro, não tem recursos...
Mas prometeu ensinar o menino e falou-lhes sobre a visita de D.
Viçoso
D. Viçoso ouviu o jovem Vítor, então com 17 anos, e, sorrindo,
disse:
 Devemos, então, começar a estudar duro! Você deve estudar
seriamente o latim, depois a música e o canto, e todas as
coisas que Padre Antônio sabe bem...
(Francisco de Paula Victor, o Apóstolo da Caridade, F. Gaetani)

Um colega de escola
MINHAS RECORDAÇÕES – Francisco de Paula Ferreira de Rezende

Crioulo retinto e em quase tudo um perfeito tipo da
raça, ele nunca foi bonito; mas verdadeiro coração
de ouro, ele tem e sempre teve a sua alma tão
branca quanto é negra a cor da sua pele. Filho
natural de uma mulher que nada possuía, teve a
felicidade de achar uma madrinha, que ainda
tomava um pouco a sério esse parentesco espiritual;
e que por isso, embora não fosse rica, e levou para
sua casa e lhe deu toda a educação que na
Campanha se podia, dar a um menino que não se
destinava aos ofícios mecânicos. [Pág. 181]

Minhas Recordações, 1887
http://goo.gl/2Rdm0Y

O menino Vítor: paz entre os colegas
 Naturalmente feito para o bem e para a paz, não havia na
escola um só menino que o não estimasse e não lhe quisesse
muito; e como não era inimigo de ninguém, ele não queria
também que os seus amigos fossem inimigos uns dos outros.
Por isso, apenas aparecia uma dessas brigas ou uma dessas
inimizades, que são tão comuns entre os meninos; já se sabia,
que ele aí vinha e que se haviam de fazer as pazes. (...)
 Pois aquele meu colega e amigo descobriu um meio facílimo
de cortar uma tão grande dificuldade; e esse meio que era
dotado de uma tão grande eficácia, consistia nisto: — os dois
inimigos davam as mãos, e dizendo — desdigo do que disse
— diabo leve quem procurar —; o diabo nada mais tinha que
ver com o negócio; e as pazes estavam feitas.
[Minhas recordações, F. de Paula F. de Rezende, Pág. 180]

Seminário de São José, Mariana (MG)
Com um modesto enxoval
dado por sua madrinha, o
jovem Vítor partiu a cavalo
de Campanha para Mariana,
lá chegando a
5 de março de 1849

Hermann Burmeister
Commons Wikipedia

Objeto de preconceitos no Seminário
 Apareceu... Um negrinho corpulento, de cara chata, nariz
esparramado, basta carapinha e muito beiçudo...
 Vestido pobremente, supunham os seminaristas que ele fosse um
ajudante ou viesse para qualquer mister inferior.
 Ficaram atônitos: era um estudante, candidato ao sacerdócio!
 D. Viçoso apoiava e animava o jovem Vítor nos estudos, e proclama
suas virtudes.
 Seus colegas cobriram-no de humilhações: Negro, vai escovar estas
botas! Beiçudo, limpa esta roupa! Bugio, arranja esta cama!
 Tudo suportou com resignação, e humildemente passou a servir os
colegas, cumprindo suas ordens, costurando-lhes as roupas.
 Depois, os colegas passaram a estimá-lo e respeitá-lo.


(Padre Vítor, O Campanhense Trespontano, Monsenhor J. do P. Lefort)

Ordenado padre em 1851, volta a Campanha
 Já padre, com 24 anos, volta a Campanha, onde foi bem
recebido pela população.

 Lá, feliz e realizado, proferiu a missa em sua terra natal.
 Missa em latim – Cantou Te Deum laudamos
 Visita Inácio Barbudo:
 - Me mostre suas galinhas, quero ver se elas possuem dentes!
 E Inácio se emociona, chora, e pede perdão.

 E P. Vítor abraça-o, também emocionado.
 Em 1852, vai para Três Pontas, como padre encomendado
(provisório)

Três Pontas – final do Século XIX

Vila de Três Pontas, final Séc. XIX

Imensos obstáculos no exercício das funções de
padre, objeto de preconceito numa paróquia em
que predominavam riquíssimos fazendeiros do café!
A população achou estranho, quase ofensivo, o bispo
enviar um sacerdote “negro”
Chegaram a fazer um abaixo-assinado, pedindo sua
substituição
Mas, aos poucos, os trespontanos foram conhecendo as
virtudes de Padre Victor, que pregava pelo exemplo, e
passaram a dizer que ele era um Evangelho vivo.
Visitava os doentes, amparava os inválidos, alimentava
os pobres, atendia prontamente confissões, casamentos,
encomendações.
(Pe. José A. Besen)

As virtudes evangélicas
Zeloso na cura das almas, dedicava-se com ternura ao
cuidado dos desvalidos e pobres, repartindo com eles as
esmolas recebidas
Praticante das virtudes, foi exímio na humildade e
vivenciou os conselhos evangélicos
A prática da caridade o tornou popular. Sua fama de
virtuoso espalhou-se e era chamado a toda parte para
atender doentes
Catequizou e instruiu o povo, edificando a escola Sagrada
Família para crianças e jovens
(Frei Diamantino P. de Carvalho, Bispo de Campanha)

Indo para Três Pontas
 Vítor e dois acompanhantes, todos a cavalo, encontram-se com
vaqueiros conduzindo grande rebanho de gado...

 E o gado assusta e se dispersa pelo campo e pelos trilhos
 O chefe da comitiva, irado, corre até o cavaleiro e o recrimina
duramente.

 E Padre Vítor abaixa a fronte, e começa a orar...
 E o vaqueiro, então, percebe que se trata de um padre... Negro!
 Ele se afasta, e logo vê que o gado começa novamente a se
reunir, retornando mansamente para a estradinha...
 E os vaqueiros espalham a notícia do “milagre” daquele padre
negro, que só com a prece fizera o rebanho reajuntar-se.

A prática da caridade
 P. Vítor vivia de esmolas e dava esmolas.
 Quando recebia alguma importância, dava ao primeiro
pobre que lhe pedisse.
 - Seu vigário, aquela importância é grande demais... – Já lhe
dei, são seus! .
 Procurando atender a todos, contraía dívidas. Algumas eram
saldadas por seus amigos.
 Chegou a hipotecar a casa onde morava e funcionava a
escola. Seu credor, Comendador Joaquim Eugênio
Gonçalves, aceitou a hipoteca, apenas para evitar que ele
viesse a perder o teto onde morava...
 Nem ouro, nem prata, nem cobre (Mateus 10:9-10)

A música, bailes e festas
 P. Vítor era sociável, jovial e gostava de festas e músicas
 Com sua voz de baixo profundo (timbre grave e pesado), cantava
hinos sacros e cantos gregorianos, especialmente o Te Deum laudamos
 Ensinou música a seus alunos e organizou bandas e orquestras em sua
escola
 Cedia seus salões na escola para bailes, que transcorriam em ordem e
harmonia e terminavam sempre à meia-noite.
 Ele se postava à porta do salão e todos já sabiam: hora de encerrar o
baile.
 Peças teatrais também eram montadas: Milagres de Santo Antônio e
Cabana do Pai Tomás.

As dívidas
 No começo dos anos 1870, P. Vítor foi chamado a Mariana, para uma
entrevista com D. Viçoso.
 Preocupado, parte imediatamente. Um longo trecho a cavalo. Ao
chegar na sala do bispo, prende o chapéu num “gancho inexistente”...
 - ... Trata-se de uma denúncia que recebi... Dívidas que você contraiu e
não vem pagando... Disse Dom Viçoso.
 - Sim, é verdade, não economizo para mim, e devo a muitas pessoas...
Recorro a empréstimos para pagar salários, não cobro de alunos que
não podem pagar, estou construindo uma bela igreja...
 Prometeu resolver o problema e retorna a Três Pontas, mas tornou-se
triste e isolado. Tenso, ora muito e fala pouco. Envergonhado, pensa em
aceitar sua transferência da cidade. Os trespontanos também se
preocupam
 Numa noite, ouve um vozerio vindo da rua, e depois batidas à porta. O
grupo veio entregar-lhe um presente.
 Era um vaso com flores e um envelope: Pagamos todas suas dívidas.

O Colégio Sagrada Família
 Em 1861, P. Vítor convida
personalidades de T. Pontas a fundar
um colégio
 P. Vítor torna-se diretor e professor
de latim. Médicos, engenheiros e
magistrados lecionam Geografia,
matemática e francês.
 Alunos tornam-se homens de
cultura: professores, advogados,
sacerdotes, médicos.
 Entre esses, Samuel Libâneo,
médico, P. Alegre; João de Almeida
Ferrão, bispo de Campanha

O colégio, em 1939

A Igreja N. S. D’Ajuda
 ORIGEM: Portugal, Idade
Média, ermida na praia do
Restelo, perto de Lisboa. No
Brasil, em 1549, em Salvador
- Capela da Ajuda.
 Em Três Pontas, terra de
emigrantes portugueses, a
igreja primitiva foi fundada
em 1794, em terreno cedido
pelo Capitão Bento Ferreira.
 Em 24 de maio de 1862, P.
Vítor iniciou a construção da
nova igreja

Exorcismos
 Obsidiados eram trazidos de longe, para avistar-se com Padre
Vítor, que se tornara “famoso exorcista”
 Quatro homens chegaram conduzindo um possesso, que nos
momentos de crise não podiam subjugar.
 Chamaram P. Vítor, que orava num salão.
 Quando o possesso o viu, levantou-se e o enfrentou dizendo:
Negro beiçudo!
 Os guardas não puderam deter o possesso, que levitou,
procurando subir pelas paredes.
 Afinal foi dominado, e P. Vítor pousou a mão sobre seu ombro
e orou. O doente acalmou-se, alimentou e foi posto num leito,
onde dormiu tranquilamente. No outro dia acordou
perfeitamente equilibrado.
(Magnus Sacerdos, João de Abreu Salgado, p. 33)
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Após seu desencarne

No Plano
Espiritual, onde
continua
seu apostolado

História da Casa Espírita F. P. Vítor (Lambari)

1938: primeira manifestação de P. Vítor (1)
 Numa noite memorável, no centro fundado pelos irmãos portugueses no
bairro Campinho, em Lambari, revelou-se o Espírito de Francisco de
Paula Vítor.
 Na humildade do pequeno núcleo, o iluminado Espírito daquele que em
vida fora conhecido como Padre Vítor, cuja memória, por essa época,
já era objeto de culto por milhares de pessoas, ressurge dos mortos para
provar a existência da Verdadeira Vida e para conclamar os
trabalhadores de todas as Searas do Cristo a tomar da charrua e ceifar
a parte que lhes cabe na fundação do Reino de Deus na Terra.
 E Francisco de Paula Vítor esclarece que, atuando do Mundo Maior, já
se tornara pastor e educador não apenas dos irmãos de confissão
católica, e sim também de todos aqueles que buscam o Reino de Deus
pela senda que seja, visto que Jesus ensinara que nenhuma das Suas
ovelhas se perderia.

1938: primeira manifestação de P. Vítor (2)
 E informa que, além dos seus compromissos espirituais com a Igreja de
Roma, a que dedicara sua última vida na Terra, e à qual continuava
assistindo do Plano Espiritual, entre outras missões, recebera também a
de guiar uma equipe responsável por fundar e orientar inúmeros centros
espíritas, e em especial no Sul do Estado de Minas Gerais, em face de
seus laços espirituais com a região em que estivera recentemente
encarnado.
 O irmão de luz prosseguiu dizendo que também aquele núcleo espírita
de Lambari, cidadezinha tão ligada a sua Campanha, a terra em que
nascera, estava entre aqueles que receberiam proteção de sua equipe
espiritual. E acrescentou que acerbas lutas viriam para todos os
trabalhadores da casa, que grandes desafios teriam de ser vencidos,
fosse no plano material, fosse no plano espiritual, mas que ele estaria
sempre presente nos momentos de maior dificuldade.

1938: primeira manifestação de P. Vítor (3)
 Despediu-se orando ao Pai e pedindo Sua proteção para todos
os irmãos presentes. Antônio Vidal, Manoel Vidal, José da Cunha
Dutra, Alberto Franco, o menino Armandinho Vidal, filho de
Manoel, os médiuns Agustinho, Armando e Dudu, e uma dezena
de pessoas anônimas, emocionaram-se às lágrimas,
contemplados com a palavra extraordinária de Padre Vítor,
pelas doces vibrações magnéticas que caíram sobre suas
cabeças, pela energia invulgar que lhes vibrou os corações
tocados de fé.
 E, algum tempo depois, no dia vinte e quatro de junho de 1938
realizou-se a reunião de fundação daquele núcleo espírita, que
tomou como nome o dia de sua fundação, e como protetor o
Espírito de Francisco de Paula Vítor.

Abigail, após seu desencarne
 [Abigail] acordou bem disposta, sentindo que descansara
longo tempo, quando escutou: — Sente-se, minha filha,
componha-se, que este hospital humilde está recebendo
ilustre visita, que faz questão de lhe dar um abraço.
 E a porta mansamente se abriu, e uma luminosidade
intensa tomou o pequeno quarto, e ela não pôde ver o
rosto de quem entrava, que esse rebrilhava ainda mais,
mas viu que trajava uma batina, longa como a daquele
padre que, em menina, a assustara no córrego, nas Três
Barras... Mas se tratava agora de uma batina alva,
banhada de luz... E alguém se aproximou e, abrindo os
braços, disse: — Vem, filha querida, que sua redenção já
se cumpriu...

“Milagre”
 Conta a tradição que um dos primeiros milagres de Padre
Victor aconteceu quando um casal de lavradores foi à
igreja levar o filho para ser batizado, mas o padre da
época cobrava uma taxa de que a família não dispunha.
Então o casal entrou na igreja para pedir uma luz a Deus.
Em seguida deles se aproximou uma pessoa se
apresentando como padre e fez o batismo sem custas. O
casal comentou sobre o padre com populares e o
reconheceu através de uma fotografia: era o Padre Victor
que já havia falecido anos antes. (Pe. José A. Besen)

Padre Vítor e Princesa Isabel
• Em 1868, em Campanha (MG), Isabel ficou sabendo que ali
nascera um padre negro, filho de escravos, educador,
latinista, versado em francês e profundo conhecedor de
Português, que exercia sua tarefa em Três Pontas (MG)
• Não pôde conhecê-lo pessoalmente.
• Em desdobramento espiritual, no entanto, Isabel e P. Vítor
conversaram longamente em francês.
• A Princesa ficou impressionada pela luz a irradiar-se
intensamente de seu períspirito e pelo brilhantismo de seu
intelecto. E voltou à Corte, sob forte influxo espiritual quanto à
necessidade imperiosa da libertação dos escravos, que já
trazia no inconsciente.

Gílson Freire, Senda Redentora, p. 358/9

Manifestações espíritas de Padre Vítor (1)

Manifestações espíritas de Padre Vítor (2)

Manifestações espíritas de Padre Vítor (3)

Um caso de Chico Xavier e Padre Vítor (1)

Um caso de Chico Xavier e Padre Vítor (2)
O amigo lhe escrevera uma carta, pedindo ajuda. Mas a carta não chegara ainda a Pedro Leopoldo

Socorro espiritual prestado por Padre Vítor (1)

Socorro espiritual prestado por Padre Vítor (2)

Resumo biográfico

http://goo.gl/QScE8u

Memorial Padre Vítor, em Três Pontas (1)

Memorial Padre Vítor, em Três Pontas (2)

Memorial Padre Vítor, em Três Pontas (3)

Fotos de Padre Vítor

Foto de1897

Hino ao Beato Francisco de Paula Victor (Padre Victor)
Letra: Dom Frei Diamantino P. de
Carvalho, Ofm - Música: Alessandro
Carvalho
1. Padre Victor de Três Pontas
Nobre amigo e intercessor
Vem, acolhe o teu povo
que celebra o teu louvor
Refrão:
Ao nosso Deus queremos louvar
Pois maravilhas em seu Servo realizou
"Francisco Victor, nosso anjo tutelar!"
Bom sacerdote, por Cristo se doou.

2. Tua vida tão singela
Em Campanha começou.
Foste filho de escrava:
No amor te educou.
3.Encontraste Dom Viçoso,
Que a Mariana te levou.
Ordenou-te sacerdote.
Pra Três Pontas te enviou.

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.

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

VÍDEO:https://www.youtube.com/watch?v=1wvKGYXREx8

Música caipira: Padre Vitor – Léo Canhoto e Robertinho
Padre Vitor milagroso não nos deixe por favor
Não nos negue a sua ajuda , nós queremos teu amor
Socorrei-nos na alegria, na tristeza e na dor
Fique sempre ao nosso lado, te pedimos por favor
Nos estenda tuas mãos
E receba esta canção que cantamos em teu louvor.
Tua bondade é muito grande que a ninguém desaponta
Não te esqueça Padre Vitor da cidade de Três Pontas
Quem conhece tua história não esquece nunca mais
Te pedimos que abençoe o estado de Minas Gerias
Humildemente imploramos
Olhe pelo trespontano que não te esquece jamais.
Foi nascido em Campanha muito perto de Varginha
Todo mundo admirava a bondade que ele tinha
Em mil novecentos e cinco ele foi chamado por deus
Na cidade de Três Pontas padre Vitor faleceu
Enlutou o estado inteiro

Mas no coração dos mineiros, Padre Vitor não morreu.
Na cidade de Três Pontas ele dorme para sempre
Os milagres que ele fez lá ficarão eternamente
Tudo se esquece na vida com o decorrer dos anos
Mas o Padre Vitor vive na mente dos trespontanos
Proteja o estado de Minas
Guardião da luz Divina para sempre nós te amamos.

VÍDEO: https://youtu.be/KtVJAqJ5vWs

Glossário


Beatificação – Canonização: Sempre que a Igreja declara um Servo de Deus BEATO ou SANTO, ela reconhece de público que, como pessoa e como
cristão, viveu o testemunho evangélico e se encontra em felicidade junto de Deus. A Beatificação é ato formal e solene da Igreja, embora, segundo
as atuais disposições da legislação eclesiástica, este reconhecimento seja considerado provisório ou reformável. Na Igreja, o status de Beato tem se
constituído em etapa preparatória normalmente precedente e preparatória à Canonização, que é ato pelo qual a Igreja, de modo permanente ou
definitivo, reconhece a santidade de uma pessoa falecida e recomenda aos fieis que a ela intercedam como Santa. Em termos técnicos
eclesiásticos, a Beatificação é uma concessão ou permissão de culto público credenciado pela Igreja, enquanto a Canonização é uma
preceituação de reconhecimento da santidade da pessoa canonizada. [prestservi.com.br/José Vicente de Andrade]



O processo de beatificação: Atualmente as Dioceses têm autoridade para abrir um processo de beatificação. A causa de beatificação possui um
bispo postulador, que atua como uma espécie de advogado, que investiga a vida do candidato para verificar seu testemunho de santidade. Uma
vez iniciado o processo, o candidato recebe o título de Servo de Deus. Na fase inicial, investiga-se as virtudes ou o martírio. Neste último caso,
investiga-se as circunstâncias da morte em detalhes. Concluído o processo com parecer positivo, a pessoa é declarada Venerável. Para tornar-se
beato, é necessária a comprovação de um milagre por sua intercessão. Esta condição é dispensada em caso de martírio. Uma vez atingida a
condição de beato, procede-se o processo de canonização. [Wikipedia]



Batina: A batina ou sotaina é uma veste eclesiástica, própria de diáconos, presbíteros, bispos e seminaristas. Tradicionalmente, possui 33 botões de alto
a baixo, representando a idade de Cristo, e cinco botões em cada punho, representando as cinco chagas de Cristo. Pode ser usada com uma faixa
à cintura, cuja cor varia segundo o grau na hierarquia católica. Sua cor mais comum é o preto, usado por seminaristas, diáconos e presbíteros, com
um colarinho branco. O preto representa a morte para o mundo, e o branco, a pureza. [dominumvobiscum.wordpress.com]



Hábito é o nome que se dá à determinadas vestes de ordens monásticas, que variam de acordo com a Ordem. As ordens religiosas são a forma mais
comum da vida consagrada na Igreja. [dominumvobiscum.wordpress.com]



Sobrepeliz: Vestidura eclesiástica, branca, de tecido fino, caindo do ombro até a cintura, pouco mais ou menos, com mangas soltas ou muito largas,
ou ainda sem elas, que os eclesiásticos envergam por cima da batina, e que também é usada pelos leigos que desempenham funções dentro da
igreja. [Dicionário Michaelis]



Lazarista: Membro da ordem religiosa de São Lázaro de Jerusalém, fundada em 1625 por São Vicente de Paulo para a formação de missionários e
evangelização de camponeses.

Glossário


Barrete e Solidéu: Solidéu é um pequeno barrete usado na cabeça por clérigos da Igreja Católica, semelhante à quipá judaica. Barrete eclesiástico
ou litúrgico é usada pelo clero e seminaristas durante as celebrações litúrgicas e/ou sempre que estejam de vestes corais (batina e sobrepeliz) ou
sagradas para cobrir a cabeça. [dominumvobiscum.wordpress.com]



Mitra – é uma insígnia episcopal utilizada pelos prelados da Igreja sejam eles: abades, bispos, arcebispos, cardeais ou mesmo o Papa. A mitra é a
cobertura de cabeça prelatícia de cerimônia. [dominumvobiscum.wordpress.com]



Prelado: Título honorífico de certos dignitários da Igreja, como bispos, arcebispos etc. [Dicionário Michaelis]



Diácono: Membro do clero, da segunda ordem, imediatamente inferior ao padre, e que o ajuda no altar durante a missa.



Padre, Cônego ou Monsenhor: Pelo sacramento da Ordem, não há nenhuma diferença entre padre, cônego ou monsenhor. Todos são ordenados, no
segundo grau desse sacramento. Todos são presbíteros do Povo de Deus. (Prof. Felipe Aquino)



Presbítero: Ancião ou presbítero, nas igrejas cristãs primitivas, era cada um dos anciãos aos quais era confiado o governo da comunidade cristã. Hoje
refere-se a um ministro religioso com experiência no manejo da Bíblia, cuja função varia de acordo com as diferentes denominações cristãs.



Monsenhor: Título honorífico concedido pelo papa aos seus camareiros, a alguns prelados e a alguns eclesiásticos.



Pároco Colado: Pároco é o padre que responde por uma paróquia. Diz-se encomendado quando é provisório, e colado quando é definitivo.



Tonsura: A tonsura é uma cerimônia religiosa em que o bispo dá um corte no cabelo do ordinando ao conferir-lhe o primeiro grau de Ordem no clero,
chamado também de "prima tonsura".



Ordem dos Menores: A Ordem dos Frades Menores (em latim Ordo Fratrum Minorum, O.F.M.), também conhecida por Ordem de São Francisco, por
Ordem dos Franciscanos ou Ordem Franciscana, é a ordem religiosa fundada por São Francisco de Assis. [Wikipedia]



Padroado: Direito de conceder benefícios eclesiásticos. Conjunto de bulas por meio das quais a Santa Sé delegava aos monarcas católicos a
administração e organização da Igreja Católica em seus domínios conquistados e por conquistar. Em contrapartida, o rei padroeiro, que arrecadava
os dízimos eclesiásticos, deveria construir e prover as igrejas, com todo o necessário para o culto, nomear os párocos por concursos e propor nomes
de bispos, sendo estes depois formalmente confirmados pelo Papa. [Wikipedia]



Encomendação: 1. Administração de uma igreja ou paróquia que se dá a um sacerdote. 2. Oração que o sacerdote recita junto ao defunto antes da
inumação. [Dicionário Michaelis]
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 BAIXO PROFUNDO: Baixo profundo ou Baixo-Profundo Lírico é um dos timbres mais graves e mais pesados
da voz masculina. Muito intenso consequentemente menos igual, que atinge no registro grave uma
sonoridade cavernosa e no registro agudo uma qualidade enérgica e um pouco áspera.
 Vídeo: Concerto com Trio Russo de Baixos Profundos (Sergey Kochetov, Vladimir Miller, Mikhail Kruglov)

 Canção: Song of the Volga Boatmen. https://www.youtube.com/watch?v=vLw88hp2cLI
 Vídeo - Hino: "Te Deum laudamos" ('A ti louvamos, Deus') https://www.youtube.com/watch?v=hbFZrLw0DJo
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