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 Na manhã do dia 24 de junho, na Câmara Municipal da cidade de Arcos, foi realizada a abertura do Ano Centenário da 
Diocese de Luz 2017/2018. O encontro reuniu cerca de 60 comunicadores, de dezessete cidades da região Centro-Oeste.
 O evento contou com a presença do bispo Dom José Aristeu, padres, autoridades civis, agentes da Pascom de algumas 
paróquias e jornalistas de vários veículos de comunicação. 
 Para compor a mesa, o cerimonialista e assessor da Pastoral da Comunicação da Diocese de Luz, padre Igor Valadão, 
convidou os presentes: Dom José Aristeu; o vice-prefeito de Arcos, Halph Carvalho; o presidente da Câmara Municipal de Arcos, 
Marcelo Geraldo Estevam da Silva; o presidente da Comissão do Centenário, padre Almerindo Silveira; e o palestrante padre 
Geraldo Gabriel, da Diocese de Divinópolis. 
 Para abrir a solenidade, Dom José Aristeu saudou a todos e ressaltou a importância do encontro. "Essa conferência tem 
grande destaque, pois os comunicadores são importantes no processo da evangelização", comentou o bispo.
 O palestrante, sacerdote do clero da Diocese de Divinópolis e diretor das rádios Santa Cruz AM e Stilo FM, padre 
Geraldo Gabriel, lembrou São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. "Devemos ser como as abelhas, que se juntam 
para fabricar o mel; e não como as vespas, que fazem muito barulho ao redor da podridão", disse. Padre Gabriel também alertou 
sobre a importância de mostrar mais a Igreja, os trabalhos, as ações e as atividades, que são diversas e constantes. "O povo de 
Deus não para, todos os dias têm algo novo e bom para ser compartilhado", comentou o padre.
 Antes de encerrar a palestra, padre Gabriel e o assessor de Comunicação da Diocese de Divinópolis, Túlio Veloso, 
apresentaram dados das mídias digitais da Diocese de Divinópolis e padre Igor Valadão apresentou o site da Diocese de Luz, 
além de reforçar o convite de parceria com os comunicadores, em especial, às paroquias. Em seguida, foi aberto um espaço 
para perguntas.

 Selo do Centenário

 A abertura Solene do Centenário de Luz será realizada no dia 07 de julho, às 17h00, em Luz, onde haverá o lançamento 
do selo comemorativo. Após, às 19h00, na Catedral Nossa Senhora da Luz, haverá a celebração da Santa Missa pelos 
cinquenta anos de falecimento de Dom Manoel. , a imagem de São Rafael inicia a No dia 08 peregrinação na Paróquia São 
Rafael, em Paineiras, encerrado em julho de 2018 na cidade de Luz.

 Mais conferências

 Ainda neste ano, haverá mais duas conferências direcionadas ao público: lideranças políticas (poderes Legislativo e 
Executivo) e com o poder Judiciário – policiais civis e militares.
 O encontro com as lideranças políticas – Legislativo e Executivo será no dia 16 de setembro, em Formiga, e terá como 
tema Igreja e Sociedade: a doutrina social da Igreja – uma política a serviço da sociedade do bem viver. O palestrante será o 
bispo da Diocese de Divinópolis, Dom José Carlos.
 Já o encontro com o Poder Judiciário, policiais civis e militares, será no dia 02 de dezembro, em Lagoa da Prata. O tema 
será: Igreja e Justiça: a cidadania, segurança e paz. O palestrante, em breve, será divulgado.

Evento reuniu cerca de 60 comunicadores, pertencentes a dezessete cidades da região Centro-Oeste



Sejamos Luz é o hino vencedor do 
concurso do Centenário Diocesano

 O concurso foi lançado em fevereiro 
deste ano,  nove par t ic ipantes se 
inscreveram, mas apenas três foram 
classificados. O nome do vencedor foi 
anunciado por Dom Aristeu e os hinos 
foram apresentados pela Banda Lira 
Vicentinos Aterradense de Luz e pelo 
Coral do Terço dos Homens da Paróquia 
Santo Antônio, de Arcos.“Sejamos Luz”, foi 
o escolhido como o Hino do Centenário, a 
letra é do padre Marcus Vinícius de Paula 
Silva e a melodia de Luiz Expedito 
Calazans, ambos da cidade de Lagoa da 
Prata.Em segundo lugar foi o hino de 
autoria e melodia de João Victor Goulart, 
da cidade de Piumhi e o terceiro lugar as 
vencedoras foram: Maria das Neves de 
Carvalho Castro (letra)  e Tânia Carla 
Castro ( melodia), ambas de Lagoa da 
Prata.

Padre José Stolfi completará 60 anos 
de vida sacerdotal

No dia 25 de junho, na Igreja Matriz São 
Vicente Férrer,  padre José Sto lfi 
completou 60 anos de vida sacerdotal – 
Jubileu de Diamante. Padre José é da 
congregação do Sagrado Coração de 
Jesus – Dehoniano – e, está em Formiga 
há quase 30 anos, desde a década de 80, 
entre idas e vindas. Ele nasceu em 19 de 
março de 1932 e foi ordenado em 29 de 
junho de 1956.
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NOTAS

 A festa de Confraternização Diocesana das Comunidades foi 
realizada no dia 11 de junho, no Santuário Diocesano de Nossa 
Senhora Aparecida, em Campos Altos e reuniu todas as paróquias, 
movimentos, pastorais e clero da Diocese de Luz. De acordo com a 
coordenação cerca de 3 mil pessoas participaram do evento.
 A festa iniciou ainda cedinho na entrada da cidade, no Posto 
Xodó. Os presentes receberam um kit de café da manhã e a 
caminhada rumo ao Santuário. Após, houve a entrada e acolhida da 
imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida e coroação com o 
Grupo de Jovens de Piumhi, e a benção do Monumento ao Pe. 
Jorge Correia.
 Às 10h00, a celebração da Santa Missa presidida pelo bispo Dom 
Aristeu e concelebrada por parte do clero. Na parte da tarde, houve 
a escolha do Hino do Centenário, e divulgado por Dom Aristeu o 
nome dos três primeiros lugares. Os hinos foram apresentados pela 
Banda Lira Vicentinos Aterradense de Luz e pelo Coral do Terço dos 

Homens da Paróquia Santo Antônio, de Arcos.
 O hino vencedor foi “Sejamos Luz”. A letra foi do padre Marcus Vinícius de Paula Silva e 
melodia de Luiz Expedito Calazans, ambos da cidade de Lagoa da Prata.
 A Festa Diocesana das Comunidades foi encerrada com a apresentação de sanfona 
com o padre Juliano Maria, da Diocese de Janaúba.

Festa Diocesana das Comunidades reúne cerca de 3 mil pessoas

 A Comissão das atividades do 
Centenário da Diocese lançou 
oficialmente a campanha do jubileu: 
Diocesano Presente. A ação tem por 
final idade convidar os fiéis a 
contribuirem financeiramente, com 
os gastos das muitas atividades que 
a Diocese irá realizar ao longo do 
ano do centenário, comemorado em 
08 de julho de 2018.

 A Campanha Diocesano Presente oferece quatro formas 
de participação como: depósito em conta bancária; compra 
dos produtos com a marca do centenário (chaveiros, canecas, 
camisetas, bíblia); oferta depositada no cofre, que  
acompanhará a imagem de São Rafael, em  peregirnação em 
todas as paróquias ou doações por meio dos envelopes 
personalizados que será entregue às coordenações e 
assessorias diocesanas, para que os membros das pastorais, 
movimentos, ministérios e serviços, presentes na Diocese de 
Luz
 Os interessados em participarem da campanha por meio 
do depósito bancário a Agência é a do Sicoob de número 3140  
e Conta Corrente  62476-4. Para controle, sugerimos que o 
depósito seja identificado, comenta padre Almerindo.
 Os produtos com a logomarca dos 100 anos podem ser 
adquiridos no Centro Missionário de Evangelização,  em Luz, 
ou nos eventos diocesanos em que a tenda do centenário 
estiver presente.
 O coordenador também explica que partir do dia 08 de 
julho deste ano incia a peregrinação da imagem do padroeiro 
da Diocese – São Rafael. Por isso, quando o santo estiver 
visitando a cidade e cada paróquia um cofre personalizado 
estará acompanhando a imagem. Toda doação deste cofre 
será destinado à campanha. Já os envelopes personalizados 
serão entregues às coordenações e assessorias diocesanas, 
para que os membros das pastorais, movimentos, ministérios 
e serviço, possam fazer a sua oferta em nome daquele grupo 
específico. Esta também é uma forma de participação. Os 
envelopes serão entregues a cada  coordenador e assessor 
diocesanos dos grupos, completou padre Almerindo.

Comissão do Centenário lança oficialmente
campanha: Diocesano Presente

Irmandade do Santíssimo Sacramento 
completa 150 anos em Dores do Indaiá
 No dia 15 de junho, quinta-feira, a 
Igreja comemorou a Solenidade de Corpus  
Christi. Na Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, em Dores do Indaiá a data também 
foi marcada pelos 150 anos da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento na paróquia.A 
Santa Missa foi realizada no Santuário de 
Nossa Senhora das Dores e foi celebrada 
pelo pároco padre Marcos Antônio da 
Costa.

Coleta da Solidariedade
 A Paroquia São Paulo Apóstolo, em 
Formiga, no dia da Solenidade de Corpus 
Christi promoveu um ato solidário.  A 
coleta das missas do dia foi destinada à 
campanha para um casal que sofreu um 
acidente ano passado. O esposo teve 
sequelas físicas e alguns AVCs após o 
ocorrido, já a mulher teve a perna 
amputada. Então, toda a coleta deste dia 
foi entregue a eles, para ajudar na compra 
da prótese da perna. O valor arrecadado 
foi de R$ 1.903,20 e eles receberam das 
mãos dos membros do CPE (Conselho 
Paroquial de Evangelização). De acordo 
com o CPE, a família e amigos continuarão 
a fazer campanhas pra arrecadar o valor 
da prótese que custa cerca de R$ 20 mil 
reais.

Paróquia São Paulo Apóstolo cria EAC
para as comunidades rurais 

 O Grupo EAC da Paróquia 
São Paulo Apóstolo ganhou 
n o v o s  h o r i z o n t e s .  A 
coordenação resolveu criar 
um grupo na comunidade rural 
de Ponte Vila, onde os jovens 
de lá e da região como: 

Vendinha, Furnas, Aroeiras, Fivela pudessem participar do 
movimento.
 No final de maio, foi o grande encontro de criação do EAC. 
Foram dois de integração, música, oração e partilha entre os 
jovens. O evento foi realizado na Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida, em Ponte Vila e contou com o apoio e parceria dos 
casais do ECC – Encontro de Casais com Cristo da paróquia.
 Durante o encontro houve palestras, dinâmicas e a 
celebração da Santa Missa que foi presidida pelo pároco 
padre Daniel Miranda.
 De acordo com a coordenação cerca de 80 jovens 
estiveram reunidos e participando do evento, sendo 38 jovens 
de Ponte Vila e região e 42 jovens do EAC de Formiga.

Paróquias festejaram a tradicional Trezena de Santo Antônio
 O mês de junho é tradicionalmente 
celebrado pela Igreja Católica os santos, 
como: Santo Antônio, São João, São Pedro 
e São Paulo. E já bem no início do mês as 
paróquias e comunidades que levam o nome 
de Santo Antônio celebraram e promoveram 
a Trezena de Santo Antônio.
 Em Arcos, a festa virou calendário 
nas festividades da cidade, arrastando 
milhares de devotos e fiéis. Neste ano, ela 
chegou a sua 18ª edição e todos os anos 
como de costume houve missas com 
trezena, shows, barracas e comidas típicas. 
Durante os treze dias uma família – os 

festeiros de Santo Antônio – foram os responsáveis pela festa. 
 Na Diocese de Luz, atualmente quatro paróquias levam o 
nome do santo são nas cidades de: Arcos, Piumhi, Pratinha e 
Santo Antônio do Monte, e ainda as diversas comunidades. 

Piumhi: Movimento Escalada completa 10 anos
 Em junho, no Centro de 
Formação em Piumhi, 75 jovens do 
Movimento Escalada, estiveram 
reunidos em encontro para celebrar 
os 10 anos de caminhada do grupo 
em P iumh i .  O  encon t ro  f o i 
conduz indo  pe lo  pároco  da 
paróquia Santo Antônio, em Piumhi, 

padre Antônio José de Simone, pelo pároco da Paróquia São 
Sebastião, padre Edvaldo Fernandes, e os missionários da 
Comunidade Providência Santíssima de Mococa - São Paulo.
 No encerramento, houve a celebração de uma missa 
campal, em frente a igreja Matriz de Santo Antônio, reunindo 
uma grande multidão. A missa foi presidida pelos padres 
Antônio José de Simone e padre Edvaldo Fernandes.

Seminaristas da Filosofia participam do VII
Formise do Regional Leste II em Três Corações

Em junho, na diocese da Campanha (MG), na 
cidade de Três Corações, foi realizada a 7ª 
edição da Formação Missionária para 
Seminaristas (FORMISE) do Regional Leste 2 
(Minas Gera is  e  Espí r i to  Santo)  da 
Conferência Nacional dos Bispo do Brasil, que 
teve como Tema: “A Alegria do Evangelho para 
uma Igreja em Saída”. O coordenador 
diocesano de pastoral da Campanha, padre 

Jean Poul Hansen, foi o assessor convidado para refletir com 
os mais de 50 seminaristas representantes de 21 dioceses de 
32 que compõem o Regional.
Os seminaristas Pedro Laércio e Filipe Costa, do primeiro ano 
de Filosofia representaram o Seminário Nossa Senhora da 
Luz, da nossa diocese. 

Foranias: agentes da Pastoral do Dízimo participam de formação
Em junho ,  a  coo rdenação 
diocesana da Pastoral do Dízimo 
esteve presente nas cidades de 
Santo Antônio do Monte, Paróquia 
São José, pela Forania de Lagoa 
da Prata e na cidade de Bambuí, 

na Paróquia Sant'Ana, pela  Forania de Bambuí  promovendo 
encontros de formação com os agentes da Pastoral do Dízimo
O evento foi coordenado pelo assessor diocesano da 
Pastoral, padre Marcelo Albino da Costa que durante o 
encontro abordou sobre o estudo dos Capítulos I do 
Documento da CNBB 106 – A compreensão do Dízimo e o 
Capítulo II Orientações para a Pastoral do Dízimo. Houve 
também Workshop, trabalhos em grupos e avaliação do 
evento.

FORANIAS e PARÓQUIAS

 O diácono Douglas Rodrigues Xavier será ordenado presbítero, 
pelo bispo Dom José Aristeu, no próximo dia 29 de julho, às 10h00, na 
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Despacho, em Bom 
Despacho.
 A primeira missa do novo padre será no mesmo dia, 29, às 19h00, 
na Matriz de Nossa Senhora do Bom Despacho. 
 Douglas Xavier é natural da cidade de Bom Despacho, nasceu 
em 06/09/1983, filho de José Aluísio Xavier e Denise Aparecida 
Rodrigue, ingressou no seminário no ano de 2011, sua ordenação 
diaconal foi em 17/12/2016, em Lagoa da Prata.

Confira a agenda das primeiras missas do padre Douglas

30 de julho – 07h30 – Comunidade SCJ – Bom Despacho
30 de julho – 19h30 – Igreja Matriz São Carlos Borromeu – Lagoa da Prata
05 de agosto – 18h00 – Igreja Matriz de São Francisco – Lagoa da Prata
06 de agosto – 10h00 – Igreja Matriz de Santo Antônio – Arcos
06 de agosto – 18h00 – Igreja Matriz São João Bosco – Samonte
13 de agosto – 09h00 – Igreja Matriz N. S. das Dores – Dores do Indaiá

Douglas Xavier é o próximo padre ser ordenado na Diocese

 Faltando quase um ano para seu centenário, a Diocese de 
Luz está a todo vapor reformando e reestruturando seus imóveis 
como o prédio da Cúria, o Palácio Episcopal e o Santuário Nossa 
Senhora de Fátima.  
 Em maio, iniciaram as pinturas externas e internas nos 
prédios da Cúria e do Palácio Episcopal, ambos localizados em 
Luz. A execução do serviço está prevista para cerca de 
aproximadamente dois meses. A obra é realizada pela empresa 
John Clay Edificações Ltda – ME, da cidade de Arcos/MG.
 O Santuário Nossa Senhora de Fátima – primeira catedral 
do bispado - construído no século XX também passará por uma 
reforma. O telhado será substituído, a cúpula da torre será 
restaurada, haverá a retirada das árvores que nasceram na 

parte superior e a dos tijolos que fecham as janelas do campanário do sinos na torre, além 
da pintura interna e externa do templo. 
 O término está previsto para daqui dois meses. A empresa responsável é a Construtora 
Guimarães e Mesquita, da cidade de Luz.    

Cúria, Palácio Episcopal e Santuário Nossa Senhora
de Fátima passam por reformas


