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AGOSTO

*Agenda sujeita a modicações. Acompanhe também no site: www.diocesedeluz.org.br  -  Diocese de Luz

Diego Oliveira (Grafiluz) Pe. Denison da Costa

A grande festa do centenário será em 08 de julho de 2018, porém, a diocese já está comemorando, e dentro 

das festividades está à peregrinação da imagem do padroeiro diocesano: São Rafael.

A missa de envio do santo ocorreu no último dia 07 de julho, na Catedral Nossa Senhora da Luz, em Luz, 

por meio das mãos de Dom Aristeu que entregou a imagem ao pároco Manoel João Batista, da Paróquia 

São Rafael Arcanjo, de Paineiras.

No mês de julho, a imagem percorreu as cidades de Biquinhas, Morada Nova de Minas. Em agosto, será 

em Abaeté, Cedro do Abaeté, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá e Serra da Saudade.

Nos meses de setembro, outubro e novembro quem o acolhe são as cidades de: Luz, Córrego Danta e  

Itapiraí, Bambuí, Medeiros, Pratinha, Campos Altos e Santa Rosa da Serra. Em meados de novembro e 

início de dezembro a peregrinação passar pela cidade de Bom Despacho.

Já em dezembro em diante quem o acolhe são as paróquias de Santo Antônio do Monte e Moema.

Iniciando o ano de 2018, em janeiro e início de fevereiro, São Rafael estará em Lagoa da Prata e Japaraíba. 

Finalizando o mês de fevereiro e iniciando o mês de março passará por Pains, Arcos e Iguatama.

Final de março será a vez de Córrego Fundo. Nos meses de abril e início de maio são as paróquias da 

cidade de Formiga. Meados de maio Capitólio, e início de junho Piumhi. Ainda em junho, a acolhida será 

em: São Roque de Minas e Vargem Bonita, Doresópolis e Pimenta.

Em julho, ele visitará a casa dos seminaristas em Luz, após, seguirá para o seminário em Belo Horizonte e 

retornará para Catedral de Nossa Senhora da Luz.

Confira o mês de agosto na agenda diocesana (Página04)

SEMANA DA FAMÍLIA E DA VIDA



Morre aos 78 anos: o formiguense 
padre Messias 

Rosário
Faleceu na manhã de 
quarta-feira, 12 de 
julho, padre Messias 
Francisco Rosário. Ele 
tinha 78 anos e 50 de 
vida sacerdotal.Padre 
Messias nasceu em 
Formiga, foi professou 

e seus primeiros votos foi 17 de outubro de 
1960. Foi ordenado presbítero no dia 15 de 
dezembro de 1984. O velório do sacerdote 
ocorreu na capela do Conventinho, em 
Taubaté- SP, onde ele residia atualmente. 

Pe. Antônio Carlos presente no 
encontro da sociedade brasileira de 

canonistas 
Em julho, na cidade de Natal/RN, a 
Sociedade Brasileira de Canonistas - SBC 
promoveu o XXXII Encontro da Sociedade 
Brasileira de Canonistas e o XXXV 
Encontro dos Servidores dos Tribunais 
Eclesiásticos do Brasil.Este ano a temática 
escolhida foi “O processo penal e 
administrativo canônico: um serviço à 
misericórdia, à justiça e à verdade – 
como uma Mãe amorosa”.O evento teve 
como objetivo formação permanente dos 
agentes da justiça na Igreja e capacitar os 
membros dos tribunais para atuar no 
campo processual, que ultimamente tem 
sido grande a demanda dos bispos neste 
campo.O juiz e instrutor da Câmara 
Eclesiástica e chanceler, padre Antônio 
Carlos da Silva, participou do encontro 
representando a Diocese de Luz.
Mutirão Brasileiro de Comunicação 
2017
Vem aí, o 10º Mutirão Brasileiro de 
Comunicação - Muticom, entre os dias 16 e 
20 de agosto de 2017. Com o tema 
“Educar para Comunicação”, o evento tem 
como objetivo ajudar na compreensão da 
comunicação como instrumento de 
comunhão e progresso humano, assim 
como auxiliar e aprimorar a leitura de 
conteúdos disponibilizados pelas diversas 
mídias. Este tema deseja auxiliar no uso 
das novas tecnologias e também na 
formação do senso crítico para evitar a 
manipulação e auxiliar na compreensão do 
verdadeiro potencial da comunicação e de 
cada meio de comunicação. Mais 
informações pelo www.muticom.com.br.

Seminaristas Marco Túlio e Rodrigo 
Leão representaram a Diocese no 

curso de formação litúrgica do 
Regional Leste 2

Os seminaristas do 4º ano de teologia, 
Marco Túlio Gomes e Rodrigo Leão 
estiveram representando a Diocese de Luz 
no curso de formação litúrgica do Regional 
Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo) da 
CNBB, nos dias 10 a 13 de julho, no 
Seminário Santo Antônio, na Arquidiocese 
Juiz de Fora. O encontro reuniu cerca de 
40 participantes, foi organizado pela 
Comissão de Liturgia do regional, e teve 
como  objetivo promover momento de 
formação que ajudará na reflexão 
teológica e pastoral sobre o ministério da 
presidência litúrgica. O tema desta edição 
foi: “Arte de Celebrar”. 
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NOTAS

Na tarde do dia 07 de julho, no Centro Cultural José Botinha Maciel, em  Luz, foi realizada a 
solenidade de lançamento do selo comemorativo e a abertura oficial do ano do centenário da 
Diocese de Luz, comemorado em 08 de julho de 2018.

A sessão teve início com o hino nacional, o hino do centenário e apresentação do vídeo institucional 
da Diocese. Após, o cerimonialista Fábio Henrique Peres, convidou para compor a mesa: o bispo 
Dom José Aristeu Vieira; o coordenador de Vendas dos Correios, Laerte da Silva Camargos; o 
Deputado Estadual de Minas Gerais, Antônio Carlos Arantes; o vice-prefeito da cidade de Luz, 
Antônio Carlos Xavier e o coordenador da Comissão Diocesana do Centenário, padre Almerindo da 
Silveira Barbosa.  Ainda se fizeram  presentes autoridades civis e militar, representantes do clero e 
empresários.

Em sua fala, Dom Aristeu, agradeceu à coordenação Regional e Agência Local da Empresa de 
Correios e Telégrafos pela parceria na realização e no lançamento do selo personalizado, em 
comemoração ao ano jubilar. “Neste ano, contaremos ainda com a realização de diversas 
celebrações, atividades culturais e pastorais que comemoram a passagem dos 100 anos desta 
Igreja Particular de Luz. Relembramos que, desde 2015, a Diocese iniciou a preparação deste 
Centenário através do Projeto Diocesano de Evangelização “Vivendo a alegria do Evangelho, 
celebramos um Centenário de Luz””.

Durante o ato de lançamento e obliteração do selo foram convidados: o coordenador regional de 
vendas da Empresa Brasileira dos Correios - Região Oeste de Minas, Marcos Geovani da Silva; o 
bispo Dom José Aristeu Vieira; o coordenador da comissão diocesana do centenário, padre 
Almerindo da Silveira Barbosa; o representante da família de Dom Manoel Nunes Coelho,  Miguel 
Mori; o representante da família de Dom Belchior Joaquim da Silva Neto, o ecônomo da Diocese, 
Monsenhor Wellington Costa e em homenagem a Paróquia Nossa Senhora da Luz e ao Monsenhor 
Joaquim das Neves Parreira – responsável na transformação do arraial do Aterrado à cidade de luz, 
pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz e da Cura Catedral, padre Orlando Ferreira Barbosa. 
Estes foram os representantes durante o ato. Eles receberam o carimbo efetuaram a obliteração, 
assinaram o cartão e exibiram aos presentes o selo.

Na oportunidade, houve também a entrega do prêmio aos vencedores do concurso do Hino do 
Centenário, padre Marcus Vinícius de Paula Silva – pároco na Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe - autor da letra e Luiz Expedito Calazans, responsável pela melodia, ambos da cidade de 
Lagoa da Prata. 

Para o vencedor, padre Marcus Vinícius, a ideia central foi mostrar com expressões, palavras sem 
muitas delongas à história, a espiritualidade, a eclesiologia de cada momento vivido da diocese. “O 
fio condutor é o ministério episcopal de cada um de nossos pastores; somente a primeira estrofe 
foge desse esquema, pois ela fala da inspiração do Espírito para a criação de nossa diocese. Em 
cada estrofe tentei, então, destacar os grandes feitos do bispo que pastoreava a diocese, 
juntamente com a época que vivia. Ao final de cada estrofe, à luz da Palavra de Deus, temos o lema 
de cada um de nossos bispos. Obrigado pela oportunidade! E que o Espírito, que conduziu um dia a 
criação da diocese, continue a nos guiar na estrada de Jesus!”, ressaltou o padre.

Mais festa

Após a sessão solene, foi celebrada a Santa Missa de abertura do Ano do Centenário, em memória 
dos 50 anos de falecimento de Dom Manoel Nunes Coelho, ocorrida no dia 07 de julho de 1967 e a 
benção e envio da Imagem de São Rafael - padroeiro -, que fará uma peregrinação por todas as 
paróquias da Diocese.

A primeira paróquia a receber a imagem peregrina do padroeiro foi a de São Rafael Arcanjo, em 
Paineiras, com o pároco padre Manoel João Batista.

Solenidade marca lançamento do selo comemorativo da Diocese de Luz Retiro: missa, oração e reflexão vive o
clero durante encontro

Fraternidade Sagrada Face e Maria do
Silêncio acolhem duas novas consagradas

Uma vez ao ano o clero se 
e n c o n t r a  e m  r e t i r o  p a r a 
momentos de oração, reflexão e 
partilha. Neste ano, o retiro foi 
realizado nos dias 17 a 20 de 
julho, no Centro de Formação em 
Piumhi.

Nesta edição, o encontro foi conduzido pela religiosa irmã 
Rosa Viveiros e teve como tema: “Com Maria, discípulos de 
Jesus para uma Igreja em saída”.

O retiro encerrou na quinta-feira, com um almoço de 
confraternização no salão paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora do Livramento, em Piumhi.

No sábado, 01 de julho, na Igreja 
Matriz de Santo Antônio, em 
Santo Antônio do Monte, foi a 
missa de consagração de Maria 
Ângela de Oliveira Alves e 
Carmem de Melo Lima que são 
a s  n o v a s  i n t e g r a n t e s  d a 
Fraternidade Sagrada Face e 
Maria do Silêncio.A missa foi 

presidida pelo bispo Dom José Aristeu e contou a presença de 
13 padres e dois seminaristas. 

 Atualmente, a Diocese de Luz conta com 15 consagradas.

Padre João Veloso é o novo assessor da Pastoral da Juventude
Na quarta feira, 05 de julho, no Centro Missionário, em Luz, o 
coordenador de pastoral, padre Patriky Samuel esteve reunido com os 
vigários forâneos da Diocese. Os vigários se encontraram para 
discutirem vários assuntos, entre eles a escolha do novo assessor da 
Pastoral da Juventude. Conforme a votação, padre João Veloso 
Arantes, atualmente pároco na Paróquia São Sebastião, em Capitólio, 
foi eleito o novo assessor da Juventude.

Antes, a Pastoral estava sob a coordenação do diácono Ricardo Guimarães.

Os vigários forâneos, hoje, são representados pelos seguintes padres: Monsenhor Olavo 
Jacinto Sobrinho (Forania de Abaeté); padre Edson Augusto Teixeira (Forania de Arcos); 
padre Samuel Henrique Borges (Forania de Bambuí); padre João Álisson do Carmo 
(Forania de Formiga); padre Marcus Vinícius de Paula Silva (Forania de Lagoa da Prata) e 
padre Antônio José de Simone (Forania de Piumhi).

Paróquia São Paulo Apóstolo reúne 300
dizimistas em missa em Ação de Graças

Na noite do dia 29 de junho, dia 
de São Pedro, a Paróquia São 
Paulo Apóstolo, em Formiga, 
realizou uma missa em Ação de 
Graças por todos os seus 
dizimistas.  No dia do evento 
ce rca  de  300  es t i ve ram 
presentes. 

Após a celebração, houve um 
jantar em agradecimento pelo compromisso do Dizimo. 
 A missa foi presidida pelo pároco padre Daniel Miranda.

Pastoral Familiar promove encontro
de casais em Moema

Na noite de sábado, 
0 1  d e  j u l h o ,  n a 
Paróquia São Pedro, 
e m  M o e m a ,  f o i 
realizado o segundo 
encontro de casais, 
p r o m o v i d o  p e l a 
Pastoral Familiar.

Cerca de 65 casais participaram do evento.

As reflexões foram conduzidas pela psicóloga Érica Pontes, 
da cidade de Divinópolis, com o tema: "Relacionamentos 
conjugal e Familiar".

Para a coordenação, foram momentos ricos, e que irão ajudar 
muito casais.

Noite por cura e libertação é realizada na
Paróquia Sagrada Família 

Noi te  de bênçãos e 
graças, foi assim à noite 
por cura e libertação na 
igreja matriz da Paróquia 
Sagrada Família, em 
Córrego Fundo, na última 
terça-feira, 11 de julho.

A  c o o r d e n a ç ã o  d a 
Renovação Carismática 
Cató l ica  –  RCC,  na 

pessoa do Luizinho de Paula esteve presente para a pregação 
e conduziu o evento, que reuniu um grande número de fiéis. 

Paróquias se reúnem para celebrarem  festa em
honra à padroeira Nossa Senhora do Carmo 

Nossa Senhora do Carmo é a 
padroeira de Arcos, e no dia 16 
de julho completou 158 anos 
da fundação da paróquia e 79 
anos de emancipação da 
cidade. Para marcar a data as 
paróquias Nossa Senhora do 
Carmo; Nossa Senhora do 
Rosário; Santo Antônio e São 
Cristóvão estiveram reunidos 

no domingo, no Poliesportivo para uma missa em ação de 
graças à padroeira e pelo aniversário da cidade

A missa foi presidida pelo padre Valter Valério Gonçalves e 
concelebrada pelos padres: Paulo César Rodrigues; Joel 
Francisco; Ednaldo Vinícius; Aguinaldo Gualberto e Cássio 
Vieira.

Durante a missa houve homenagens e coroação a Nossa 
Senhora do Carmo.

O ginásio esteve lotado e contou também com a presença de 
autoridades da cidade.

Forania de Arcos recebe encontro de formação
para agentes da Pastoral do Dízimo

No domingo, 09 de julho, 
e m  A r c o s ,  n a s 
d e p e n d ê n c i a s  d a 
Paróquia Santo Antônio, 
houve o encontro de 
formação para os agentes 
da Pastoral do Dízimo, da 
Forania de Arcos.

Durante o evento, os participantes estudaram e refletiram 
sobre o Documento 106 da CNBB – Dízimo na Comunidade 
de Fé, que foi conduzido pelo assessor diocesano da Pastoral, 
padre Marcelo Albino da Costa e o coordenador diocesano 
José Roberto Júnior Soares.

Durante o encontro houve também a presença do pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Pains, padre Edson 
Augusto Teixeira, o pároco da Paróquia Santo Antônio, de 
Arcos, padre Paulo César Rodrigues Silva e do vigário 
paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Arcos, 
padre Ednaldo Vinícius Correia de Oliveira.

As cidades que pertencem à Forania de Arcos são: Arcos, 
Iguatama e Pains.

FORANIAS E PARÓQUIAS 



 

AGOSTO 
DATA HORA CIDADE ATIVIDADE PASTORAL / LOCAL 

01 – Terça-feira 8h às 17h Arcos Reunião do Clero / Reunião Comissão Centenário 

04 a 06  – Sexta-feira -- Piumhi Encontro Diocesano de Formação Missionária 

05 – Sábado 

-- 
Bom 

Despacho 
Encontro do núcleo CRB – Casa dos Sacramentinos  

8h Abaeté Crisma na Paróquia Bom Pastor  

19h Abaeté Crisma na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio  

05 a 11 – Sábado a 
Sexta 

-- Abaeté Peregrinação de São Rafael – Paróquia Bom Pastor. 

06 – Domingo 

8h às 16h 
Forania de 

Arcos 
Retiro Espiritual com os Ministros Extraordinários  

8h às 16h 
Campos 

Altos 
Retiro das Lideranças da Paróquia Santa Terezinha  

-- Formiga Escola Intensiva – Movimento de Cursilhos 

07 e 08 – Segunda e 
Terça 

-- Luz 
Past. Presbiteral – Encontro com os Padres de 11 a 25 anos de 
Ordenação (Residência Episcopal) 

09 – Quarta-feira 

9h Luz Reunião Vigários Forâneos 

19h 
Lagoa da 

Prata  
Crisma na Paróquia São Sebastião  

10 – Quinta-feira 8h às 16h Luz Encontro de Formação com os professores de Ensino Religioso  

11 – Sexta-feira 19h Japaraíba Crisma na Paróquia Nossa Senhora do Rosário  

12 – Sábado 

-- Luz Reunião do Conselho Diocesano do ECC   

9h e 15h 
Lagoa da 

Prata 
Crisma na Paróquia São Carlos Borromeu  

12 a 18 – Sábado a 
Sexta 

-- 
Quartel 
Geral 

Peregrinação de São Rafael  

13 – Domingo 19h 
Lagoa da 

Prata 
Crisma na Paróquia São Sebastião  

13 a 20 – Domingo a 
Domingo 

-- Paróquias Semana da Família 

14 a 16 – Segunda a 
Quarta 

-- 
Cachoeira 

do 
Campo 

17° ENP – Assembleia Regional dos Presbíteros 

15 – Terça-feira -- -- Assunção de Nossa Senhora – Mãe de Deus 

16 – Quarta-feira 12h 
São 

Roque de 
Minas 

Missa do Padroeiro na Paróquia São Roque 

18 – Sexta-feira 

14h às 
17h 

Luz  Reunião com os formadores 

-- Formiga Reunião com Leigos da Forania de Formiga 

18 e 19 – Sexta e 
Sábado  

-- Formiga Capacitação Missão e Gestão - Pastoral da Criança 

19 a 25 – Sábado a 
Sexta 

-- 
Dores do 

Indaiá 
Peregrinação de São Rafael e Nossa Senhora da Luz 

19 e 20 – Sábado e 
Domingo 

-- Itatiaiuçu  Encontro Provincial da Pastoral da Sobriedade  

20 – Domingo 

8h às 16h Pimenta 
Encontro Forâneo do Apostolado da Oração na Forania de 
Piumhi na Paróquia Nossa Senhora do Rosário. 

8h30 Luz  
Encontro com as Coordenações Paroquiais de Catequese no 
Salão Diocesano  

25 – Sexta-feira 9h às 13h Luz Reunião do Colégio dos Consultores e/ou Conselho Presbiteral 

26 a 01 – Sábado a 
Sexta 

-- 
Estrela do 

Indaiá 
Peregrinação de São Rafael e Nossa Senhora da Luz 

27 – Domingo 08h30 
Lagoa da 

Prata 
Crisma na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe  

28 a 31 – Segunda a 
Quinta 

-- -- Retiro do Clero da Diocese de Sete Lagoas  


