DO "NOTÍCIAS DAQUI E DALI"-PADRE VICTOR RODRIGUES
CSsR
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Faleceu ontem, 13/janeiro/10, às 21h50, na UTI do hospital Albert Sabin, no Recife (PE), †_P. Víctor Rodrigues_
(95 anos).
Natural de Ouro Preto (MG), P. Vítor trabalhou diversos anos na
Província do Rio de Janeiro. Chegou ao Nordeste em 1950,
morando primeiramente em Garanhuns, atuando como formador no
Seminário Menor Santos Anjos. Posteriormente foi transferido para
Bom Jesus da Lapa (BA) onde atuou na Paróquia e no Santuário
dedicado ao Senhor Bom Jesus.
Convidado por Dom José Gonçalves, Bispo de Presidente Prudente
(SP), em 1973 foi residir em sua Diocese, trabalhando como Pároco
de Presidente Venceslau (SP). Este foi um período muito feliz e de
grandes realizações, declara P. Víctor.
Depois disso, voltou a residir em Minas Gerais, trabalhando na
cidade de Campo do Meio e atendendo também Itaci. Em Campo do
Meio ficou de 1986 até 1998, quando retornou à Vice-Província do
Recife, morando na Comunidade da Madalena.
Na Vice-Província, atuou também como Superior das Missões,
Conselheiro Vice-Provincial, Superior da Missão de Garanhuns.
Nesta sua longa vida, foi grato a Deus pelo seu Sacerdócio e foi
feliz por tudo aquilo que pôde realizar. Como Redentorista foi
formador, Pároco, Administrador de Santuário e Missionário. Mas,
sem dúvida alguma, o que mais o realizava era ser pregador da Palavra de Deus, sobretudo nas Santas
Missões, onde procurava, mesmo dentro da mentalidade da época e do modelo de ser Igreja, mostrar uma
visão otimista da vida. Procurava se colocar como um bom Missionário.
Tinha um irmão gêmeo, P. Virgílio Rodrigues Lodi, também ele redentorista, que falecera em 1992.
P. Victor estava hospitalizado desde o dia 25 de
julho/2009, no hospital da Unimed, em Recife, onde
faleceu na noite de ontem. /(Fonte de informações: P.
Geraldo Freire, Vice-Provincial de Recife e nossos
arquivos).
Repouse na paz do Senhor!
Pe.Geraldo Rodrigues CSsR
Província Redentorista de São Paulo - Rua Honório
Líbero, 90. Jardim Paulistano, 01445-040 São Paulo
(SP)
NOTA: Com base nesse mesmo informativo redentorista,
no dia 12 de janeiro passado, o falecido Pe.Victor
Rodrigues estava entre os enfermos da Congregação
para os que pedíamos orações de pronto restabelecimento de saúde. Mas hoje rezamos pela paz de seu
espírito que com toda certeza já está junto de Deus. (Antônio Ierárdi Neto)
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