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Abertura 
Aparecida - SP, Brasil, uma cidade no Vale do Paraíba, rio que corta a região e 

de onde três pescadores ao lanças suas redes "pescaram" o corpo de uma imagem, sem a 
cabeça. Num segundo lançamento veio nas malhas da rede a cabeça da mesma imagem. 
Era o primeiro milagre de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 

A Imagenzinha, enegrecida pelo barro do leito do rio, aparece em uma época 
de abusos e desmandos sobre a vida, a época da escravidão. Negros, para a época não 
eram seres humanos, trazidos da África e que eram vendidos como coisas. De lá para cá, 
muitos milagres, curas e graças ocorreram por intercessão de Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida, a Santa Maria, Mãe de Jesus e esposa de São José. Muitas pessoas viajam 
para Aparecida com o objetivo de conhecer, mero turismo, e lá se surpreendem com tanta 
graça, com tantos milagres e também fatos e acontecimentos inexplicáveis, basta visitar a 
Sala dos Milagres. São tantos os ex-votos expostos que até impressionam ao visitante tu-
rista. Nesse meio, aqueles e aquelas que vem a Aparecida para fazer uma promessa ou 
pagar uma, agradecer, ou ainda, participar de uma Missa em uma das duas Basílicas, mas 
ninguém deixa de conhece-las. 

A Matriz Basílica, popularmente conhecida como Basílica Velha, é sempre visita-
da pelos romeiros, devotos e turistas. Todos querem conhecer a primeira igreja que aco-
lheu a Imagenzinha Milagrosa da Mãe Maria. Na praça da Matriz, além da Matriz Basílica, 
existe um espaço onde está instalado o Museu Redentorista, no local existem peças, obje-
tos e uma Capela. Nesta Capela estão os restos mortais (relíquias) de mais uma graça vin-
da de Deus pelas mãos da Virgem Maria, Padre Vitor Coelho de Almeida. Padre Vitor não 
nasceu em Aparecida, mas viveu lá por sua fé e devoção à Santa Mãe de Jesus. Muitas 
pessoas que visitam o local, a procura de uma graça, cura ou milagre, saem de lá admira-
dos, curados e agraciados após pedir a intercessão do Padre Vitor Coelho. Para quem não 
crê é um susto, mas para todos aqueles e Aquelas que creem é a confirmação da ação de 
Deus sobre seus amados filhos mortais e falíveis. Agraciados ou não, o espaço trás à alma 

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a título de gratuidade), encartar, reproduzir (por qualquer meio me-
cânico, eletrônico, filme, digital e vídeo), sem a devida autorização fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as 

imagens (desenhos, pinturas, ilustrações, fotografias, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor dos direitos au-
torais.  

É permitida a abertura online para fins educacionais. 

Capela onde estão as relíquias do Padre Vitor Coelho 
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uma alegria, uma leveza, também para o corpo. Nesse ambiente existe o Museu com objetos do Padre Vitor Coelho, além do Museu Redento-
rista, um viveiro de flores que era mantido pelo padre com muito cuidado e dedicação. Muitos visitantes deixam seus pedidos no local, cartas, 
pequenos textos pedindo, agradecendo e até testemunhando. É impressionante a quantidade de relatos confirmando os milagres ocorridos pela 
intercessão do Padre Vitor. Porém Aparecida é conhecida como a terra da Mãe de Deus, Aquela que olha por todos os seus filhos, não impor-
tando a sua classe social, sua fé, é isso mesmo, muitos dos visitantes são de outras religiões, todos acolhidos pela Mãezinha Aparecida. 

E o Padre Vitor Coelho de Almeida nesse contexto? Ele era devoto e que tinha entregue sua vida nas mãos da Santa, a Ela dedicou 
sua vida, consequentemente a seu Filho Jesus e Deus. Trabalhou incansavelmente para receber bem os fiéis que vinham a casa da Mãe, seja 
pessoalmente ou pelo rádio. No seu programa na Rádio Aparecida além da orientação espiritual, também orientava a todos como chegar, se 
hospedar, deslocar-se pela cidade, os cuidados, caminhos e principalmente os cuidados com a saúde e alimentação. 

Na minha opinião, a partir 
de uma entrevista com o Padre Júlio 
Brustoloni, na época um dos postula-
dores para a causa de beatificação do 
Padre Vitor Coelho de Almeida, em que 
o descreveu como uma pessoa santifi-
cada, que tinha junto ao povo de Deus 
grande respeito e dedicação, nunca 
menosprezou alguém, nem mesmo dei-
xava de responder as cartas que rece-
bia em razão do programa de rádio. 
Sempre soube orientar aquele ou 
aquela que o procurasse. 

Conhecer a vida deste ho-
mem que nasceu em Sacramento, MG 
- Brasil, no dia 22 de setembro de 
1899. Seus pais, Leão Coelho de Almei-
da e, sua mãe, Maria Sebastiana Alves 
de Moreira, logo após o nascimento do 
filho o batizou, naquela mesma locali-
dade. Uma família que tinha boas con-
dições de vida. Era o segundo filho da 
família. 

Sua mãe era uma pessoa 
piedosa, religiosa e dócil, mas seu filho Matriz Basílica - Aparecida - SP, Brasil. 
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Vitor não tinha o mesmo comportamento durante sua infância. o menino trouxe aos pais vários problemas. Um menino de saúde frágil. Aos se-
te anos tem uma doença muito grave e com febre elevada, quase morreu, mas não era a hora, pois sua missão nem tinha se iniciado. Essa do-
ença trouxe um problema que seguiu o Padre a vida toda, os pulmões. Mais tarde, já adulto teve severas crises provocadas pela tuberculose, 
em 1921 e depois em 1940., Retomando, sua mãe faleceu quando Vitor tinha apenas oito anos de idade, seu pai impossibilitado de acompa-
nhar seu desenvolvimento e educação, pois como professor dava aula na zona rural daquele município. A solução encontrada foi entregar Vitor 
Coelho aos cuidados de sua avó materna. Vitor trouxe a avó alguns problemas, condição que o fez se tornar um moleque travesso além dos 
limites. Na tentativa de socorrer aquela criança, seu primo, o padre Cônego Victor Coelho de Almeida, passou a ser o responsável pela sua cria-
ção e educação. Em 1911, sem condições de resolver os problemas do jovem meni-
no, o internou no Colégio Redentorista de Santo Afonso, em Aparecida - SP. Uma 
data especial para a família, pois seu pai não era um cristão atuante e nessa data 
converteu-se, pois considerou que seu pedido à Nossa Senhora atendido. O Sr. Leão 
havia pedido à Mãe Aparecida que possibilitasse a entrada de seu filho Vitor em um 
Colégio. No colégio também criou problemas, segundo o padre Júlio Brustoloni, ele 
chegou a um ponto de ser convidado a se retirar daquele local. Foi daquele dia em 
diante que o jovem Vitor mudou. Passou a se dedicar e voltar a sua formação religio-

Urna mortuária onde estão as relíquias do Pe. Vitor Coelho. 

Padre Vitor Coelho de Almeida 
Nascimento: Sacramento - MG, 22/09/1899 

Faleceu: Aparecida - SP, 21/07/1987 
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sa para o sacerdócio. Um menino rebelde que 
com a ajuda da Mãe de Jesus se tornou seu 
grande seguidor. Formou-se em 1917. Os es-
tudos superiores foram feitos inicialmente em 
Aparecida, mas depois viaja para a Alemanha 
para conclui-los. Era o ano de 1920. Ordena-
do sacerdote no dia 05 de agosto de 1923, na 
Alemanha. Retornou ao Brasil no ano seguin-
te, mais precisamente em setembro de 1924. 

Mudado, passou a pregar com mui-
ta intensidade e dedicação, uma surpresa pa-

ra todos aqueles e aquelas que o conheciam. 
Com ótima formação, sabia se expressar, dialogar, ouvir e principalmente amparar. Era firme nas 
suas decisões, não recusava qual fosse o desafio e quando alguém precisasse dele estava à dis-
posição, fosse leigo, leiga, religiosos ou religiosa. Provavelmente por ter tido uma infância tumul-
tuada, o Padre Vitor Coelho preocupava-se muito com a educação das crianças e sua formação 
religiosa. Foi um grande catequista. Já no início de sua vida religiosa era muito forte seu caris-
ma, algo extraordinário. 
Por tudo que ele passou e repentinamente tudo muda, o próprio padre afirmava, ainda segundo 
o Padre Júlio Brustoloni, que era graças a ação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 
Amém! 

Santuário Nacional Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
Aparecida - SP, Brasil 
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