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Diocese de Luz

MANIFESTO DA DIOCESE DE LUZ
CONTRA PROPOSTAS DE

REFORMAS QUE ALTERAM
DIREITOS DO POVO!

“Assim fala o Senhor Deus: “Grita forte, sem cessar, levanta a voz 
como trombeta e denuncia os crimes contra o meu povo e os 
pecados da casa de Jacó”. (Is 58,1) Conscientes de sua 
responsabilidade na vida pública, os cristãos devem estar presentes 
na luta contra as injustiças. A Igreja não pode fugir de sua vocação 
de ser incansável advogada em favor dos pobres e marginalizados. 
Assim, vimos a público trazer a palavra da Igreja, presente na 
Diocese de Luz, sobre a pretensão do Governo Federal em 
emplacar diversas reformas, especialmente a Reforma da 
Previdência. O Brasil atravessa um momento muito difícil. Vivemos 
uma grande crise de legitimidade das instituições políticas, em face 
a seus representantes, faltando credibilidade moral aos 
governantes para promoverem determinadas reformas, dentre as 
quais da Previdência Social. A chamada “Reforma da Previdência”, 
da forma como está proposta, provocará impactos negativos para 
todos os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente para os 
jovens que estão entrando no mercado de trabalho, para os 
trabalhadores do meio rural, artesãos e contribuintes individuais 
que, mesmo não registrados como trabalhadores formais, pagam 
seu carnê na esperança da garantia futura para si e os seus. 
Entendemos que antes de se pensar qualquer reforma na 
previdência, é necessário cobrar dos grandes devedores, estancar 
a sangria dos sonegadores, rever as isenções concedidas, 
aposentadorias precoces e com valores nada modestos, o acúmulo 
de benefícios e acabar com os privilégios e vergonhosas mordomias 
que compõem, de um modo geral, a remuneração dos agentes 
políticos, e encerrar, definitivamente, o desvio de recursos da 
previdência para outras áreas do governo. É inaceitável uma 
reforma que se fundamenta em alterar direitos e garantias 
conquistados ao longo de anos e com muita luta pelo povo 
brasileiro. A previdência social representa para a maioria da 
população a única garantia de uma velhice minimamente segura e 
com o mínimo de dignidade à qual todo ser humano tem direito. Não 
é possível deixar desprotegido nenhum cidadão, sobretudo os que 
mais necessitam do amparo do poder público. Qualquer iniciativa 
que modifique direitos e altere garantias outrora, com muito labor, 
conquistados, e, ainda, comprometa a qualidade de vida do povo, é 
diabólica, porque se coloca contra o Plano de Deus anunciado por 
Jesus que veio “para que todos tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo, 10,10). Conclamamos a todas as pessoas de boa 
vontade, que amam a Justiça, zelam pelo Direito e são solidários, 
para se unirem em manifesto contra as medidas que afetam o bem 
comum. É hora de dar um basta nos deputados e senadores que, 
eleitos para nos representar, não o fazem, mas buscam interesses 
outros alheios aos dos cidadãos de bem! Observemos quem está 
votando contra os direitos do povo Brasileiro! Exijamos do deputado 
em quem votamos que tenha uma conduta digna e que vote ouvindo 
o clamor daqueles que representa! Neste ano mariano nacional, à 
exemplo de Maria, Senhora Aparecida, mãe do povo brasileiro, 
nossa fé seja profética em defesa da Vida, como cantara no 
Magnificat! 

Luz, 24 de março de 2017
Dom José Aristeu Vieira Bispo Diocesano de Luz

Pe. Antônio Campos Pereira Presidente da Caritas Luz
Pe. Edson Augusto Teixeira Assessor da Comissão Caridade, 

Justiça e Paz
Diego Oliveira (Grafiluz) Pe. Denison da Costa

 Jesus Cristo é a encarnação da misericórdia de Deus, por amor 
morreu na cruz e por amor ressuscitou. “Por isso, proclamamos: 
Jesus é o Senhor! A sua Ressurreição realizou plenamente a 
profecia do Salmo: a misericórdia de Deus é eterna, o seu amor é 
para sempre, não morre jamais. Podemos confiar completamente 
N'Ele, e damos-Lhe graças porque por nós Ele baixou até ao fundo 
do abismo”.
 Em suas diversas homilias o Papa Francisco afirma e reafirma 
que Jesus transforma tudo, até mesmo a  escuridão é vencida pela 
luz e o sentido de cansaço dá lugar à  nova vivacidade.
 Um texto em que o Apóstolo João é um importante protagonista. 
É ele que reconhece Jesus nas margens do Lago da Galileia, onde o 
Filho vai à procura deles, e onde acontece a pesca milagrosa. Com 
efeito, depois do período passado com Jesus nos importantes 
momentos de seu percurso: paixão, morte, ressurreição, os 
discípulos voltam, como que um pouco desiludidos à sua faina de 
pescadores. E passaram uma noite no lago sem pescar nada. Jesus 
apresenta-se então a eles, mas eles não o reconhecem.
 Jesus ressuscitado transforma tudo
 A presença de Jesus ressuscitado transforma tudo: a escuridão 
é vencida pela luz, o trabalho inútil torna-se novamente frutuoso e 
prometedor, o sentido de cansaço e de abandono dá lugar a nova 
vivacidade e à certeza de que ele está conosco. Estes sentimentos 
animam desde então a Igreja, a Comunidade do Ressuscitado. Às 
vezes pode parecer que o mal, as trevas, o cansaço prevaleça, mas 
“a Igreja tem a certeza de que sobre aqueles que seguem o Senhor 
Jesus, resplandece a luz da Páscoa que jamais se esconde”.
 A certeza de que Cristo ressuscitou realmente, infunde nos 
corações dos crentes uma íntima alegria e uma esperança 
invencíveis. E a Igreja continua a fazer ressoar este festivo anúncio 
e todos são chamados a comunicá-lo.
 “Todos nós cristãos somos chamados a comunicar esta 
mensagem de ressurreição àqueles que encontramos, 
especialmente a quem sofre, a quem está só, a quem se encontra 
em condições precárias, aos doentes, aos refugiados, aos 
marginalizados. A todos, façamos chegar um raio da luz de Cristo 
ressuscitado, um sinal da sua potência misericordiosa”.
 Pedimos a Deus para que renove em todos a fé pascal e torne-
os conscientes da missão ao serviço do Evangelho e dos irmãos. 
Que Nossa Senhora interceda a favor de todos da Igreja, para que 
possa proclamar a grandeza do amor de Cristo e da sua 
misericórdia.

Feliz Páscoa!
Diocese de Luz

Jesus nos oferece a certeza de que a morte foi vencida



PADRE JOÃO PAULO MESQUITA É APRESENTADO À
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, EM ARCOS

Forania de Abaeté
 Promover pequenas participações nas 
missas, catequese e escolas com trabalho de 
conscientização ambiental;
 Implantar Projeto de revitalização de 
nascentes, com recuperação da vegetação 
do entorno e das matas ciliares.
 Implantar projeto de conscientização sobre 
reaproveitamento de água de chuva no dia a 
dia.

Forania de Arcos
 E x i g i r  i n v e s t i m e n t o  u r g e n t e  n o 
abastecimento de água potável de Arcos;
 Incentivar a participação das comunidades 
nas reuniões de conselhos municipais, com o 
objetivo de exercerem o controle social;
 Elaborar um manifesto na comunidade 
Igreja abordando o tema da Água para ser 
entregue ao poder público;
 Envolver os meios de comunicação e 
l ideranças comuni tár ias na questão 
ambiental;
 Criar um Grupo de Trabalho na cidade, 
reunindo todas as Paróquias, com o objetivo 
de atuar permanentemente na CF 2017 e na 
causa ambiental;
 Implantar Projeto de revitalização de 
nascentes, com recuperação da vegetação 
do entorno e das matas ciliares.

Forania de Bambuí
 Criar projetos ambientais para divulgação e 
participação dos católicos junto à catequese, 
escolas, missas;
 Implantar Projeto de revitalização de 
nascentes, com recuperação da vegetação 
do entorno e das matas ciliares.

Forania de Formiga
 Criar um Grupo de Trabalho na cidade, 
reunindo todas as Paróquias, com o objetivo 
de atuar permanentemente na CF 2017 e na 
causa ambiental;
 Promover um “abraço ao Rio Formiga de 
ponte a ponte”;
 Criar um Vídeo “Minuto do Meio Ambiente” 
para exibir em todas as celebrações 
religiosas nas Paróquias da cidade.
 Implantar ações pró meio ambiente em 
todas as festas religiosas da cidade;
 Cobrar ações concretas dos vereadores e 
demais poderes.
 Divulgar os bons exemplos de ações pela 
causa ambiental em nossa cidade.

Forania de Lagoa da Prata 
 Promover Campanha de conscientização 
ambiental pelas mídias locais;
 Implantar Projeto de revitalização de 
nascentes, com recuperação da vegetação 
do entorno e das matas ciliares em forma de 
mutirões.
 Criar a Pastoral do Meio Ambiente,
 Criar um Grupo de Trabalho na cidade, 
reunindo todas as Paróquias, com o objetivo 
de atuar permanentemente na CF 2017 e na 
causa ambiental;
 Criar um momento de comunicação nas 
missas sobre a CF 2017 e o meio ambiente;
 Incluir o tema ambiental na catequese, 
movimentos, escolas.
 Criar um Grupo de Trabalho na cidade, 
reunindo todas as Paróquias, com o objetivo 
de atuar permanentemente na CF 2017me na 
causa ambiental;
 Discutir e solucionar a poluição causada 
por Araújo na água de uso de Bom Despacho;
 Exigir a criação do Aterro Sanitário com 
urgência.
 Incentivar projetos de preservação, 
recuperação, valorização de frutos e ervas 
medicinais.
 Implantar Projeto de revitalização de 
nascentes, com recuperação da vegetação 
do entorno e das matas ciliares.

Forania de Piumhi
 Adotar a coleta seletiva de lixo e 
incentivar e apoiar os catadores para a 
reciclagem;
 Adotar a coleta de latinhas nas festas 
paroquiais;
 Criar método de coleta de pilhas e 
baterias;
 Revitalizar o entorno do Centro de 
Formação e a coleta seletiva;
 Campanha de conscientização “Cidade 
Limpa” em todos os setores;
 Distribuir e incentivar o plantio de mudas 
nativas e urbanas;
 Revitalizar a Praça da matriz de Nossa 
Senhora do Livramento;
 Implantar Projeto de revitalização de 
nascentes, com recuperação da vegetação 
do entorno e das matas ciliares.
 Campanha de reaproveitamento do óleo 
de cozinha.
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 Na noite de 
s á b a d o ,  1 8  d e 
março, a paróquia 
S a n t o  A n t ô n i o 
r e c e b e u  c o m 
alegria o seu novo 
vigário paroquial 
padre João Paulo 
Mesquita Ferreira. 
N a  m i s s a  d e 
a p r e s e n t a ç ã o 
houve a presença 

do bispo diocesano, Dom José Aristeu, do coordenador 
diocesano de pastoral, padre Patriky Samuel, do diácono 
Douglas Xavier e do pároco da paróquia Santo Antônio, padre 
Paulo César Rodrigues Silva. 

COMISSÃO DIOCESANA RESGATA FÉ E POLÍTICA
 Parecem estar em posições 
totalmente opostas, mas a junção Fé 
e Política foi tema da discussão de 
alguns líderes políticos e religiosos 
da Diocese de Luz, no dia 04 de 
março, na paróquia São Carlos 
Borromeu, em Lagoa da Prata, sob a 
c o o r d e n a ç ã o  d a  C o m i s s ã o 
Diocesana Caridade, Justiça e Paz. 
 O encontro teve o objetivo de 
reunir lideranças cristãs que estão 
envolvidas no contexto político dos 
m u n i c í p i o s .  S e g u n d o  H a l p h 
Carvalho, membro da Comissão 

Diocesana Caridade, Justiça e Paz, o movimento que se deseja criar em torno da Fé e 
Política não quer atrair apenas aqueles que ocupam cargos públicos, mas todos os cristãos 
que sentem responsáveis e que atuam na transformação da realidade social. 
 “Queremos resgatar o movimento Fé e Política na Diocese sem partidarismo algum; 
nosso intuito é promover a partilha de experiências, a discussão de ideias e com isso, 
contribuir para a formação de lideranças inseridas na política, em suas diferentes formas e 
níveis, buscando a construção de uma sociedade justa, solidária, democrática e 
pluricultural”, comenta Halph Carvalho. 
 Estiveram presentes lideranças de Arcos, Formiga, Lagoa da Prata e Bom Despacho. 
Também houve a presença do diácono Douglas Xavier e do coordenador de pastoral padre 
Patriky Samuel.
 O intuito da Comissão Diocesana Caridade Justiça e Paz é resgatar o movimento Fé e 
Política na Diocese, formando um grupo coeso, forte e realmente comprometido com as 
causas populares. 
 O próximo encontro do movimento será no dia 03 de junho, em Formiga. 

JOVENS PROMOVEM AÇÕES QUE ENVOLVEM O TEMA
DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

 Os jovens do Setor Juventude, da 
paróquia São Vicente Férrer, em Formiga, o 
Movimento Juventude Mariana Vicentina da 
paróquia São Vicente de Paulo, em Bom 
Despacho estão promovendo ações sociais 
visando a importância da campanha da 
fraternidade. Os grupos desenvolveram 
projetos que tem como intuito  chamar a 
atenção para a Campanha deste ano que tem 
como tema “Fraternidade: biomas brasileiros 
em defesa da vida”. O tema nos propõe uma 
reflexão sobre o cuidado com a natureza nesta imensidão de flora e fauna espalhadas nos 
biomas brasileiros.
 Neste propósito, a Juventude Mariana Vicentina está mobilizando a comunidade 
paroquial em um projeto de reciclagem. Todo domingo, na celebração Eucarística das 19h, 
os jovens estarão recolhendo materiais recicláveis na Igreja Matriz  São Vicente, e os 
materiais arrecadados serão trabalhados para se tornarem coisas úteis para os lares 
facilitando o dia-dia.
 O Setor Juventude, em Formiga pretende arrecadar cerca de 200 mudas nativas para 
serem plantadas em uma área às margens de um córrego afluente do Rio Mata Cavalo, em 
Formiga. A área já está em processo de recuperação ambiental por meio de um projeto 
desenvolvido pela ARPA (Associação Regional de Proteção Ambiental) em parceria com o 
Ministério Público. De acordo com a coordenação do grupo, a preocupação dos jovens é 
com a preservação das áreas verdes dentro do município e com a manutenção da 
vegetação típica do cerrado que é predominante na região. 
 Na paróquia São Vicente de Paulo, durante as celebrações os padres e as 
coordenações tem despertado a população para o lixo jogado nas ruas, lotes e até mesmo 
em espaços públicos e sagrados como as igrejas. O lixo produzido na cidade afeta 
diretamente o cerrado e a água de consumo. Os padres enfatizaram que o lixo colocado nas 
igrejas fora colhido em seu entorno e isso, muitas vezes, passa despercebido, mas ao vê-lo 
dentro da igreja incomodou. Eles ainda chamaram a atenção e que algo deve ser feito e que 
comece com cada um de nós.

PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM DE
NOSSA SENHORA APARECIDA

 A  i m a g e m  d a 

padroeira do Brasil 

durante o mês de 

março foi acolhida 

p e l o s  fi e i s  d a s 

cidades de Formiga, 

Có r rego  Fundo , 

P a i n s ,  A r c o s , 

Iguatama, Bambuí, 

Medeiros, Pratinha, 

Santa Rosa da Serra, Córrego Danta e Estrela do Indaiá.

 Ainda no final de fevereiro, no feriado de Carnaval, Nossa 

Senhora Aparecida visitou o Balneário de Furnas, após 

percorrer a cidade de Formiga, da paróquia São Paulo 

Apóstolo ela foi acolhida pelos devotos nas igrejas e capela da 

zona rural de Ponte Vila e Furnastur, região do Balneário.

 Em todas as paróquias houve muita festa, carreata pelas 

ruas das cidades, celebrações, coroações, vigília e visitas a 

enfermos, escolas, comércio, asilos e repartições públicas.

 Em abril, a peregrinação será nas cidades de Dores do 

Indaiá, Luz, Quartel Geral, Abaeté, Paineiras, Biquinhas, 

Morada Nova de Minas e Bom Despacho.

CARTA DE INTENÇÃO DAS
FORANIAS PARA A CF 2017

SAMONTE ACOLHE MAIS DE 200 PARTICIPANTES
PARA O ENCONTRO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

 No domingo, 26 de fevereiro, 
na paróquia São João Bosco, foi 
realizado o Encontro Diocesano 
do Apostolado da Oração, na 
cidade de Santo Antônio do 
Monte. O encontrou reuniu mais 
de 200 pessoas das cidades da 
região. 

 Durante todo o dia houve, palestras, adoração e o 
encerramento com a celebração da Santa Missa que foi 
presidida pelo diretor diocesano padre José Batista Pereira.

FORANIA DE PIUMHI ENCONTRA-SE
PARA FORMAÇÃO

 Em março, 
as paróquias da 
Forania de Piumhi 
e s t i v e r a m 
reunidas no salão 
p a r o q u i a l  d a 
paróquia Nossa 
S e n h o r a  d o 
Livramento, em 

Piumhi, para um momento de formação com o tema: Igreja - 
casa da iniciação a vida cristã. 
 O tema foi uma urgência específica escolhida pela Forania 
em 2016. Neste encontro foram destacados alguns caminhos 
que a paróquia deverá promover ações que ajudarão no 
trabalho de evangelização.
 O encontro foi conduzido pelo coordenador diocesano de 
evangelização, padre Patriky Samuel e contou com 
participação de 73 agentes de pastoral de todas as paróquias 
da Forania.

LIDERANÇAS DE PASTORAIS E MOVIMENTOS
PARTICIPAM DE RETIROS QUARESMAIS 

 As lideranças de pastorais, 
movimentos e ministérios da 
paróquia São Vicente de Paulo, 
em Bom Despacho,  nesta 
quaresma, estão participando de 
retiros espirituais. 
 De acordo com o pároco 
p a d r e  D e n i s o n  C o s t a  o s 
encontros são momentos de 
r e fl e x ã o  c o m  t e m a s  d e 
convivência humana e pastoral. 

 Os assessores convidados são padres e leigos, ligados a 
movimentos e pastorais da Diocese.

FORANIA DE LAGOA DA PRATA REÚNE MINISTROS
DA SAGRADA COMUNHÃO EM RETIRO

 Em fevereiro, foi realizado o retiro para os ministros 
extraordinários da Sagrada Comunhão, da palavra e exéquias 
da Forania de Lagoa da Prata. O encontro foi realizado na 
paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Lagoa, e teve 
como coordenador e pregador o assessor diocesano, padre 
Carlos César de Faria.
 Durante o encontro houve momento de espiritualidade 
com a presença do Santíssimo Sacramento.
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