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Em janeiro, a imagem peregrina de São 
Rafael chegou à cidade de Lagoa da 
Prata.  A Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe foi a primeira a receber a 
imagem do padroeiro diocesano.

De acordo com o pároco, padre Marcelo 
Albino, São Rafael visitou todas as comunidades, e houve celebração 
Eucarística. A visita que mais marcou foi a Fazendinha Novo Caminho 
que cuida de dependentes químicos. Os internos tiveram a 
oportunidade de confessar, enquanto isso acontecia adoração ao 
Santíssimo e orações ao padroeiro. Após as confissões, houve a Santa 
Missa, e para encerrar foi servido um almoço de confraternização.
Nos dias 13 a 19 de janeiro, a imagem passará pela Paróquia São 
Carlos Borromeu e a Região Pastoral Nossa Senhora Aparecida.

A Paróquia São Francisco de Assis receberá nos dias 20 a 26 de 
janeiro. E nos dias 27 de janeiro a 02 de fevereiro, será a vez da 
Paróquia São Sebastião.

Ainda no mês de fevereiro o padroeiro será acolhido em Japaraíba, 
Pains e Arcos

CF 2018: A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA PASSA
PELO DESENVOLVIMENTO HUMANO

Os caminhos para a superação da violência no Brasil 
estarão em discussão neste ano por meio da Campanha da 
Fraternidade. A iniciativa pretende motivar os católicos a 
recuperar o significado central da fé cristã: o amor.

"O esquecimento do mandamento do amor e da ética 
gestam e despertam a violência. Os descaminhos, no 
entanto, podem ser superados com a volta às origens, com 
a reconciliação e a misericórdia. 
Somos chamados à superação da 
violência, pois somos filhos e filhas 
de Deus", indica o secretário-geral da 
CNBB, Dom Leonardo Steiner na 
apresentação do tema, no texto-base.

O convite que também é aberto a toda 
sociedade traz um alerta para um país 
que está em quinto lugar no ranking 
da violência contra meninos e 
meninas entre 10 e 19 anos, segundo 
relatório do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e que detém a 
primeira posição em número de 
mor tes violentas no mundo, de 
acordo com estudo da Small Arms 
Survey.

Diante destas estatísticas e de tantas 
outras, como prevenir a violência? E 
como pensar no combate à violência 
sem falar de desenvolvimento humano.

Nessa tarefa, as ONGs, projetos sociais, instituições e 
associações filantrópicas são grandes aliados na 
promoção de um caminho seguro para inúmeras crianças 
e jovens, que por causa da desigualdade, não 
encontrariam por si próprios oportunidades para uma vida 
digna e longe do círculo da violência.

Bons exemplos

No sul catarinense, o Bairro da Juventude é um desses 
aliados que oferece por meio de seus diversos programas 
o que a criança e o jovem mais precisam nessa idade: 

educação, cultura, esporte e profissionalização, e ainda 
uma grande dose de amor e solidariedade.

O Bairro da Juventude acolhe aproximadamente 1,5 mil 
crianças e jovens, e acredita que é por meio da 
transmissão de valores e da partilha de conhecimento, que 
surgem as condições necessárias para que se estabeleça 
a responsabilidade, a educação e a igualdade.

O caminho é envolver, for tificar 
valores e fazer um trabalho em que a 
instituição seja bonita e agradável, 
para que essa criança tenha vontade 
de vir pra cá, e que ela não venha 
porque não tem outra alternativa, mas 
porque aqui ela se entende como 
pessoa, como cidadã.

A instituição ganhou, em dezembro 
passado, o título de campeã nacional 
na categoria Grande Porte, na 12ª 
edição do Prêmio Itaú-Unicef. A 
premiação confirma a relevância do 
trabalho que conta com o apoio dos 
Padres Rogacionistas.

A superação da violência pede 
comprometimento e ações que 
envolvam tanto a sociedade civil, 
como os membros da Igreja e os 

poderes constituídos, para que os direitos humanos e a 
promoção da cultura da paz sejam assegurados por 
políticas públicas emancipatórias. 

Diocese de Luz

Em novembro do ano passado, em Lagoa da Prata, a 
coordenação da Pastoral de Evangelização esteve reunida 
com mais 160 lideranças paroquiais para o encontro de 
formação da Campanha da Fraternidade 2018. Durante o 
evento eles debateram e refletiram o texto base, e 
levantaram iniciativas e ações que serão desenvolvidas em 
cada forania durante a CF.

LAGOA DA PRATA ACOLHE A IMAGEM PEREGRINA DO PADROEIRO DIOCESANO SÃO RAFAEL

Peregrinação

Em março, a imagem peregrina passará pelas cidades de Iguatama e 

Córrego Fundo. No final do mês de março, a imagem chega à cidade de 

Formiga, permanecendo até meados de maio. Em seguida, ela segue 

para as cidades de Pimenta e Doresópolis. 

Em junho, a acolhida será em Piumhi, São Roque de Minas, Vargem 

Bonita e Capitólio.

No dia 07 de julho, São Rafael retorna à cidade de Luz e ainda visitará o 

Seminário Diocesano Nossa Senhora da Luz.

No dia 08 de julho, o dia da grande festa, toda a Diocese estará reunida 

em Luz para celebrar seu jubileu.

A peregrinação teve início em 07 de julho do ano passado, durante a 

abertura oficial da contagem regressiva para o Centenário Diocesano. 

A primeira paróquia a acolher a imagem peregrina foi a Paróquia São 

Rafael Arcanjo, em Paineiras. 

*Agenda sujeita a modicações. Acompanhe também no site: www.diocesedeluz.org.br  -  Diocese de Luz
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SOLENIDADE MARCA INSTITUIÇÃO DA NOVA 
PARÓQUIA DA DIOCESE: SÃO SEBASTIÃO

Na manhã do dia 20 de janeiro, a Diocese de Luz, em especial a cidade 
de Biquinhas, recebeu a mais nova paróquia: São Sebastião. 

Na solenidade de instalação houve também a apresentação do novo 
pároco: padre Fabrício César Costa. A Santa Missa foi presidida pelo 
bispo Dom José Aristeu e concelebrada pelo vigário geral, padre 
Antônio Campos; o chanceler padre Antônio Carlos da Silva, parte do 
clero e os diáconos Alexandre e Rodrigo Leão.

Após, a celebração houve um almoço festivo.

A nova paróquia

A Paróquia São Sebastião, em Biquinhas, abrange uma área territorial 
de 458,94 km² com uma população estimada de 4281 habitantes, 
sendo 2440 no perímetro urbano e 1841 no perímetro rural. A nova 
Paróquia já inicia com 10 comunidades, sendo elas 05 urbanas: São 
Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, São Vicente de Paulo, São 
Geraldo e Santos Reis; e 05 rurais: Comunidade São Sebastião – 
Região do Barreiro Vermelho, no Município de Biquinhas; Comunidade 
São Sebastião – Região de Jatobazinho, no Município de Paineiras; 
Comunidade São José – Região de Cacimbas; Comunidade São 
Sebastião – Região de Vau das Flores; Comunidade São Geraldo – 
Região do Junco e Frei Orlando, no Município de Morada Nova de 
Minas.

Em Biquinhas, a Região Pastoral São Sebastião foi criada no ano de 
2013, pelo bispo da época Dom Antônio Carlos Félix. O primeiro padre 
a trabalhar na Região Pastoral fo o padre Luiz Henrique Araújo.

Com a instalação da nova paróquia, a Diocese de Luz a ter 53 
paróquias, em 32 municípios da região Centro-Oeste do Estado de 
Minas Gerais.

FESTAS DE SÃO SEBASTIÃO MOVIMENTAM 
PARÓQUIAS E CIDADES DA DIOCESE

N o  d i a  2 0  d e  j a n e i r o , 
comemora-se o dia de São 
Sebastião – o santo defensor 
da Igreja, dos confessores e 
dos presos. Desde o início do 
mês, diversas paróquias e 
comunidades da Diocese 
promoveram a novena, terços, 

missas, barraquinhas e shows, em honra ao santo. 
Na Diocese, diversas comunidades e seis paróquias levam o nome de 
São Sebastião: Biquinhas, Capitólio, Estrela do Indaiá e Serra da 
Saudade, Formiga, Lagoa da Prata, Piumhi.
Em Biquinhas, a Paróquia de São Sebastião foi instituída no dia do 
Santo, 20 de janeiro de 2018, e também é a mais nova paróquia da 
Diocese.

MESC DA DIOCESE DE LUZ COMPLETA 
50 ANOS DE EXISTÊNCIA

A instituição dos Ministros Extraordinários 
da Sagrada Eucaristia – MESC - da 
Diocese de Luz está em festa, é que neste 
ano o MESC mais antigo do mundo está 
completando Bodas de Ouro – 50 anos. 

No dia 01 de janeiro de 2018, o Ministério 
comemorou seu jubileu.

O mais antigo do mundo

E por que o mais antigo do mundo? Porque foi na Diocese de Luz que 
foram instituídos os primeiros Ministros da Eucaristia do mundo. Foi 
quando, o bispo da época, Dom Belchior Joaquim da Silva Neto 
encontrava-se em Roma, participando do Concílio Vaticano II, e levou 
a ideia ao Papa. 

Nascia então, naquele momento, à ideia da instituição do MINISTRO 
EXTRAORDINÁRIO DA EUCARISTIA, hoje adotada nas paróquias do 
mundo todo e que tanto contribui para o trabalho pastoral e do padre. 

GRUPO CÍRCULO BÍBLICO PROMOVEU AÇÃO 
BÍBLICA MISSIONÁRIA EM SAMONTE

Durante todo o mês de janeiro, os membros do 
Grupo Círculo Bíblico, da Paróquia São José, 
de Santo Antônio do Monte, promoveram a 
Ação Bíblica Missionária, nas comunidades da 
paróquia.

De acordo com a coordenadora Silvânia de 
Sousa Pinto, o objetivo foi motivar por meio da 
Palavra todas as pessoas da Paróquia. 
“Estivemos visitando as casas e fizemos o 

cadastro para receber o grupo de Círculo Bíblico, levando também o 
Santo Evangelho para aqueles que têm seus movimentos limitados 
pelo cansaço da idade ou doença”, explicou a coordenadora.

Desde o dia 26 de novembro do ano passado, a Igreja celebra o Ano do 
Laicato. Neste tempo, os cristãos são chamados a refletir a temática - 
Leigos e leigas: sujeito na Igreja em saída, a serviço do Reino. “Somos 
chamados a ir ao encontro dos nossos irmãos, chegar até as pessoas 
da nossa comunidade que estão desanimadas, devemos motivá-los, 
incentivando a começar um ano diferente, seguindo Jesus. É como o 
lema do Ano Laicato: Temos que ser "Sal da Terra e Luz do Mundo" 
Mt(5,13-14)”, ressalta Silvânia.

DIOCESE CRIARÁ A PASTORAL DA PESSOA IDOSA 
E ENCONTRO PARA AGENTES SERÁ EM MARÇO

No dia 04 de março, domingo, em Luz, 
haverá o primeiro encontro para a 
criação da Pastoral da Pessoa Idosa e 
também a capacitação para os agentes 
da nova pastoral. O encontro será no 
Centro Missionário, no período das 

9h00 as 16h00, e será conduzido pela equipe do Regional Leste 2.

De acordo com o coordenador de pastoral da Diocese de Luz, padre 
Patriky Samuel, as paróquias devem enviar o mais breve o nome dos 
agentes representantes, e cada paróquia poderá enviar quantas 
pessoas desejar.

Padre Patriky ainda ressalta que as inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas por meio dos contatos: (37) 3421 – 9001 – Celular: 
(37) 9 - 9914 – 9944, ou e-mail: pastoral@diocesedeluz.org.br , falar 
com Aline Borges.

Padre Iliseu Schneider despede da 
Paróquia São Vicente Férrer

O vigário paroquial padre Iliseu Schneider, 
scj, da Paróquia São Vicente Férrer, em 
Formiga, se despediu da cidade porque foi 
transferido para Americanópolis, interior de 
São Paulo. Padre Iliseu permaneceu em 
Formiga durante quatro anos. Ele pertence a 
Congregação do Sagrado Coração de Jesus 
– Dehonianos. O padre é natural da cidade de 
Humaitá/RS, tem 56 anos e foi ordenado em 
22 de dezembro de 1990.

Campanha da Fraternidade e tempo 
quaresmal inicia em 14 de fevereiro

No dia 14 de fevereiro, na Quarta feira de 
Cinzas, a Igreja Católica dará início ao tempo 
quaresmal e também à Campanha da 
Fraternidade 2018, que tem como tema: 
Fraternidade e superação da Violência e o 
lema: “Vós sois Todos irmãos.” (Mt 23,8). 

Grupo Círculo Bíblico visita Vila Vicentina, 
em Samonte

No domingo, 07 de janeiro, membros do 
Grupo Círculo Bíblico, da Paróquia São José, 
de Santo Antônio do Monte, estiveram 
visitando os idosos da Vila Vicentina – Vila 
Dois. De acordo com a coordenadora 
Silvânia de Sousa Pinto, o encontro 
proporcionou uma tarde mais que agradável. 
“Fizemos a leitura da Palavra e partilhamos. 
Ouvimos histórias de vida e luta, rezamos, 
cantamos e agradecemos a Deus pela vida”, 
disse Silvânia.

D i o c e s e  p r e s e n t e  n o  c u r s o  d e 
especialização em Catequética do 
Regional

Em janeiro, os representantes da Diocese de 
Luz, padre Denison Costa (Paróquia São 
Vicente de Paulo/Bom Despacho), Cinicéri 
Rodrigues (Paróquia Santo Antônio/Piumhi), 
Luiz Henrique Coutinho (Paróquia São 
Vicente de Paulo/Bom Despacho), Ana 
Cláudia (Paróquia Nossa Senhora do 
Carmo/Pains) e José Paulino (Paróquia 
Santa Rosa de Lima/ Santa Rosa da Serra) 
estiveram participando do Curso do IRPAC 
(Instituto Regional de Pastoral Catequética) - 
Especialização em Catequética do Regional 
Leste II (Minas Gerais e Espírito Santo), da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
A especialização foi realizada na Casa de 
Retiros São José, em Belo Horizonte, e teve 
como objetivo qualificar catequistas para a 
formação e dinamização do processo de 
Iniciação à Vida Cristã nas comunidades, 
paroquias e (arqui)dioceses onde atuam.

NOTASFORANIAS DIOCESANAS 
CONHECERÃO A SEDE DO 

BISPADO

O ano de 2018 é muito especial para a 
Diocese de Luz, pois neste ano nossa 
“Igreja” completará 100 anos de criação. 
Com isso, o cronograma de festividades já 
iniciou em janeiro. 

Conforme a coordenação de Pastoral, 
padre Patriky Samuel, no dia 25 de 
fevereiro, domingo, mais uma Forania 
participará da peregrinação. Nesta edição 
será a Forania de Piumhi, onde leigos, 
lideranças e agentes pastorais conhecerão 
à sede do bispado, em Luz. 

O encontro iniciará às 9h30, com a 
celebração da Santa Missa na Catedral, 
presidida pelo Arcebispo de Mariana Dom 
Geraldo Lírio. 

Após a missa, os par ticipantes se 
encontrarão no Salão Diocesano para 
assistirem o vídeo institucional e a visita ao 
Centro de Memória; ao Seminário e ao 
Centro Missionário. O encontro encerrará 
com o almoço de confraternização. 

A Forania de Piumhi tem como vigário 
forâneo padre Antônio José de Simone.

Forania de Bambuí

No dia 28 de janeiro, a Forania de Bambuí 
esteve em Luz. Conforme padre Patriky, 
durante o encontro as foranias participaram 
de um momento de oração, reflexão e 
confraternização. O evento foi no Salão 
Diocesano, houve acolhida e apresentação 
do vídeo institucional. Em seguida, os 
convidados conheceram o Centro de 
Memória; o Centro Missionário e o 
Seminário Diocesano. Após as visitas, 
houve a Santa Missa na Catedral, presidida 
por Dom José Aristeu. 

Em breve, serão divulgadas as datas das 
demais foranias.

Foranias

A Diocese de Luz é formada por seis 
foranias: Forania de Abaeté, Forania de 
Arcos, Forania de Bambuí, Forania de 
Formiga, Forania de Lagoa da Prata e 
Forania de Piumhi.  

JOVENS FORMIGUENSES E 
VOCACIONADOS SÃO 

ENVIADOS AO SEMINÁRIO 
DEHONISTA EM LAVRAS

Na noi te  de 
quinta-fe i ra, 
11 de janeiro, 
d u r a n t e  a 
c e l e b r a ç ã o 
das 19h00, na 
Igreja Matriz 

da Paróquia São Vicente Férrer, em 
Formiga, houve a missa de envio dos 
jovens: Cesar Felipe Teixeira Castro, 
Marden Costa e Luiz Guilherme, para o 
Seminário Dehonista da cidade de 
Lavras/MG.

A missa foi presidida pelo pároco padre 
Marcelo Reis, scj

PARÓQUIAS HOMENAGEIAM 
MINISTROS DA EUCARISTIA 

PELOS 50 ANOS DE 
EXISTÊNCIA

Em Piumhi, na 
Paróquia Santo 

Antônio, a 
homenagem foi ao 

senhor José Menino
um dos dez primeiros
ministros do mundo

Na noite de segunda, 01 de janeiro, na Igreja 
Matriz Santo Antônio, em Piumhi, a 
paróquia juntamente com os Ministros 
Extraordinários da Sagrada Eucaristia – 
MESC homenagearam o senhor José 
Menino Sobrinho, que está entre os dez 
primeiros ministros do mundo.

A homenagem foi ao final da celebração, 
que foi presidida pelo pároco padre Antônio 
José de Simone.

José Menino tem 82 anos de idade, é 
casado, pai de cinco filhos, tem 11 netos e 
duas bisnetas. Atualmente ele está afastado 
das atividades do ministério, mas atuou 
também na Pastoral do Batismo e como 
ministro das Exéquias.

No dia primeiro de janeiro de 2018, o MESC 
completou 50 anos da instituição no 
mundo, sendo criado na Diocese de Luz, 
pelo bispo da época, Dom Belchior 
Joaquim da Silva Neto.

Mais homenagens

Nas paróquias São Sebastião, em Piumhi, e 
Nossa Senhora da Luz, em Luz, também 
realizaram uma Missa em Ação de Graças 
pelo trabalho dos Ministros da Eucaristia e 
pelos 50 anos de existência do ministério 
no mundo e na Diocese de Luz.


