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A 21 de Julho de 1987, o Pe. Vítor Coelho de Almeida encerrava sua peregrinação neste mundo 
e chegava na casa do Pai.

Essa notícia nos chegou pela Rádio Aparecida  –  A Rádio de Nossa Senhora  –  que ele tanto amou 
e na qual, ao longo de 36 anos, anunciou a Boa Nova do Evangelho. Como Missionário Redentorista, 
falou de forma clara e incisiva a todos aqueles a quem gostava de chamar de “caríssimos”, sobretudo 
na hora da Consagração e no programa “Os Ponteiros apontam para o Infinito”.

Pe. Vítor Coelho faz parte da nossa história; homem de muitas virtudes com que continua nos 
incentivando na vivência da vocação à santidade.

Foi um dos fundadores, e diretor da Rádio Aparecida entre 1965 e 1970, também mentor do 
Clube dos Sócios. Gastou seus dias, anunciando a “Copiosa Redenção” aos milhares de peregrinos 
que visitavam a Casa da Mãe Aparecida, conversando com eles na hora da “Entrevista com os 
Romeiros”.

Antecipou-se a seu tempo, pois valorizou a participação do leigo na missão da Igreja, afirmando 
sem temor que “quem ajuda a pregação, tem merecimento de pregador”.

Quando o chamaram de santo, ele disse: “Eu acho que é bobagem porque eu me conheço e sei 
que não sou santo. Santos somos nós que estamos na Graça de Deus. Todos. Quem está na Graça 
de Deus, é Santo. Mas eu, uma santidade extraordinária eu não tenho. Eu tenho é pecado, isso sim, 
eu tenho muita vergonha dos meus pecados”.

Mas em 1997, o Pe. Vítor foi apresentado ao Vaticano pela Arquidiocese de Aparecida, através 
de Dom Aloísio Lorscheider, como candidato a ter sua santidade reconhecida oficialmente pela 
Igreja. Hoje, seu túmulo, no centro de Aparecida, junto ao convento dos Missionários Redentoristas, 
é visitado por milhares de pessoas.

Desde 2012, quando celebramos os 25 anos de seu falecimento, temos promovido um momento 
especial para fazer memória de suas virtudes, de seu valor e de tudo aquilo que ele representa para 
o povo brasileiro.

Assim, neste 2014, venha participar conosco da

Sejam bem-vindos! Com o amor e a ternura da Mãe Aparecida, estamos esperando vocês, 
desde já, para juntos celebrarmos essa maravilhosa experiência de Fé!

Que Deus retribua a ele, com a vida eterna, tanto bem que fez e tanta bondade que semeou 
aqui na terra!

Atenciosamente,

Pe. Domingos Sávio da Silva, C.Ss.R.
Reitor do Santuário Nacional de Aparecida


