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A Paróquia São Judas Tadeu promoveu o terço devocionário à São 

Rafael, além de missas e visitas nas comunidades.

A paróquia São Vicente também preparou uma programação e um 

tema para reetir para cada dia que a imagem permaneceu com eles. 

A imagem de São Rafael, o padroeiro diocesano chegou em Formiga, 

ainda no mês de abril e por lá permaneceu até nal de maio. O 

padroeiro visitou todas as sete paróquias e diversas comunidades. Na 

Paróquia São Vicente Férrer, no dia que São Rafael chegou houve 

missa, e com a presença do bispo Dom José Aristeu.

A última paróquia a receber a imagem foi São Geraldo onde os éis 

puderam passar alguns dias em oração. Na sexta-feira, 18 de maio, o 

padroeiro despediu de Formiga e seguiu rumo a Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário, em Pimenta.

PEREGRINAÇÃO: FORANIA DE FORMIGA REUNIU MAIS DE
600 PESSOAS E COM A PRESENÇA DE DOM MAURO MORELLI

Durante a celebração, Dom Mauro ressaltou sobre sua 

caminhada vocacional, já que neste dia, completou 53 

anos de ministério presbiteral. Ainda em festa, os padres 

Fábio Lopes, scj e padre Patriky Samuel também 

completaram anos de vida.

Após a celebração, os convidados foram ao Centro de 

Memória Nossa Senhora da Assunção, e par ticiparam de 

um almoço festivo.

De acordo com padre Patriky todas as foranias que 

par ticiparam da peregrinação foram momentos de 

bastante alegria e comunhão. Neste último encontro, o que 

mais me chamou a atenção foi a maciça presença de 

muitas crianças, deentre elas os coroinhas da Paróquia 

São JudasTadeu.

A Forania de Formiga é constituída pelas sete paróquias de 

Formiga e a Paróquia da Sagrada Família de Córrego 

Fundo, tem como vigário forâneo padre Marcelo Reis, scj.

No nal de abril, a Diocese recebeu a peregrinação da 

Forania de Formiga. O evento faz parte das comemorações 

do jubileu da Diocese de Luz, que no próximo dia 08 de 

julho completará 100 anos de Igreja.

De acordo com a coordenação mais de 630 pessoas 

estiveram presentes e participaram da celebração que foi 

presidida por Dom Mauro Morelli e concelebrada por Dom 

Aristeu, padres da forania, diácono Rodrigo Leão e 

seminaristas.

Centenário Diocesano

Neste ano, a Diocese de Luz completará 100 anos, e com isso, toda a história pode ser lida e acompanhada no site www.diocesedeluz.org.br, 
em Centenário Diocesano. Além, dos dados e artigos, há vídeos que foram exibidos em dezembro do ano passado, na TV Canção Nova.  Um 
vídeo institucional também foi criado e está sendo exibido em todos os eventos diocesanos.

História da Diocese

Padroeiro diocesano: São Rafael é acolhido
pela cidade de Formiga

No dia 27 de maio, domingo, a Diocese recebeu a Forania 

de Arcos, e contou com a presença do arcebispo de 

Diamantina, Dom Darcy Nicioly. E encerrando a 

peregrinação no dia 24 de junho, domingo, com as 

Foranias de Bom Despacho e Lagoa da Prata, que contará 

com a presença do bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom 

Geovane Luís da Silva.
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Coordenação divulga o cronograma das pré-

romarias das Águas e da Terra

Após, a última 

reunião no dia 

12 de maio, a 

c o o r d e n a ç ã o 

d a s  p r é -

romarias e da  

21ª Romaria das 

Águas e da Terra 

divulgaram a programação do grande evento que será realizado em 

todas as foranias da Diocese.

De acordo com a coordenação de Pastoral, padre Patriky Samuel, cou 

denido as seguintes datas e locais: Forania de Arcos – Dia 24/06 – 

Comunidade Santos Reis (Paróquia N. Sra. Rosário); Forania de 

Bambuí – Dia 24/06 – Santuário N. Sra. Aparecida em Campos Altos; 

Forania de Abaeté – Dia 10/06 em Abaeté (Paróquia Nossa Senhora 

do Patrocínio); Forania de Formiga – Dia 05/08 – Formiga (UNIFOR) 

gesto: abraçar o Rio Formiga; Forania de Bom Despacho – Atividades 

pontuais em Samonte e Bom Despacho; Forania de Piumhi – Dia 

05/08 – Vargem Bonita (Casca Danta).

O grande encontro da  21ª Romaria das Águas e da Terra será no 

domingo, 16 de setembro, na Paróquia São Francisco, em Lagoa da 

Prata. 

Padre Patriky ainda comenta que durante as pré-romarias serão 

vendidas camisetas do evento que tem o custo de R$ 18,00, e ainda 

está sendo nalizado um pequeno subsídio com sete encontros que 

trata do tema da Romaria. Este material será utilizado como formação 

a partir da Laudato Si e ajudará na motivação das comunidades para a 

participação no dia 16 de setembro.

Primeiro encontro diocesano do Círculo 

Bíblico é realizado em Luz

Em maio, em Luz, 

houve o primeiro 

encontro diocesano 

do Círculo Bíblico, 

onde mais de 100 

pessoas estiveram 

presentes de 17 

paróquias. Durante o 

evento, os participantes foram capacitados para o trabalho de grupos 

de reexão (Círculo Bíblico). Eles foram instruídos pelo coordenador 

de pastoral da Diocese de Guaxupé, padre Henrique Neveston.

 

De acordo com o coordenador de pastoral da Diocese de Luz, padre 

Patriky Samuel, a princípio o Círculo Bíblico terá como coordenadoras 

diocesanas irmã Juli Joy, de Abaeté e Silvânia de Sousa, de Santo 

Antônio do Monte.

Dom Aristeu também esteve no encontro e falou para os participantes. 

Os padres José Pimenta, o vigário geral, padre Antônio Campos 

Pereira (Tonhão) e padre Patriky Samuel também participaram do 

evento.

Forania de Bom Despacho reúne catequistas 

para encontro de formação

E m  m a i o ,  a 

Forania de Bom 

Despacho (Bom 

D e s p a c h o  e 

Santo Antônio do 

Monte) reuniu os 

catequistas para 

o  p r i m e i r o 

Encontro de Formação de Catequética. O evento teve como 

palestrantes a psicóloga Érica Pontes e o vigário forâneo e pároco 

padre Márcio Antônio Pacheco, SDN, pároco da Paróquia Nossa 

Senhora do Bom Despacho.  

De acordo com Luiz Henrique Coutinho foi um dia de reexão, oração e 

muita espiritualidade. O encontro teve como tema o evangelho da 

Samaritana. Contamos com a participação de 145 catequistas.

O evento com os catequistas encerrou com a Celebração Eucarística 

presidida pelo assessor da catequese da forania padre Denison Costa 

e concelebrada pelo vigário da Paróquia N.S. Bom Despacho, padre 

André Soares.

Forania de Formiga promoveu o primeiro 

curso para os agentes da Pastoral Carcerária

Em maio, no Auditório Padre Aurélio Pereira, na Paróquia São Vicente 

Férrer, em Formiga, foi realizado o primeiro curso de formação para os 

agentes da Pastoral Carcerária, da Forania de Formiga.

De acordo com o formador e responsável pelo encontro, padre Agenor 

Mendonça, scj, houve a participação de 36 representantes da forania, 

a presença do bispo Dom José Aristeu, as coordenadoras diocesana 

da Pastoral Carcerária, Irmã Rosita Lobo e a Irmã Juli Joy dos Reis, 

ambas da Congregação das Irmãs Missionárias do Imaculado 

Coração de Maria.

Padre Agenor durante o encontro ressaltou sobre a Penitenciária 

existente em Formiga – faz parte da Forania. Hoje, temos um sistema 

de segurança máxima com cerca de 900 detentos, onde era pra ter 

360. Muitas exigências para entrar. Isso afasta o que leva muitos a 

desistir. Mas pra começar temos um bom grupo”, destacou o 

formador.

Padre Agenor também comentou que na sexta-feira, 11, haverá uma 

nova reunião para denir uma coordenação e a data da reunião mensal.

Diocese acolheu o VIII FORMISE
Regional Leste 2

Em maio, foi realizado na 
Diocese de Luz a oitava 
e d i ç ã o  d a  Fo r m a ç ã o 
M i s s i o n á r i a  p a r a 
Seminaristas – FORMISE do 
Regional Leste 2 (Minas 
Gerais e Espírito Santo) da 
Conferência Nacional dos 
B i s p o s  d o  B r a s i l .  A 

formação teve como tema: “O discípulo missionário na perspectiva de 
Aparecida” e contou com a assessoria do secretário nacional da 
Pontifícia União Missionária, padre Antônio Niemiec CSsR. Estiveram 
presentes 50 seminaristas de 23 arquidioceses do Leste 2, sendo duas 
dioceses convidadas de dois outros Regionais, o seminaristas Marcos 
da Diocese de Livramento de Nossa Senhora (BA) e o seminarista 
Erivan da Diocese de Parintins (AM).

Ao nal, a equipe de coordenação do COMISE Regional foi ampliada, 
sendo: o seminarista Filipe Costa (Diocese de Luz) representará a 
província de Belo Horizonte/MG e o seminarista Helver t Dias 
representará a província de Mariana/MG. 

O encontro encerrou com a celebração da Santa Missa, presidida pelo 
bispo de Luz, Dom José Aristeu e concelebrada por Dom José Lanza, 
padre Antônio Niemiec, vigário geral, e padres, diáconos e 
seminaristas.

Terço dos Homens reuniu as famílias em 
Campos Altos

O Trad ic iona l  Terço  dos  Homens, 
movimento da Igreja Católica e também 
bastante presente nas paróquias da Diocese 
de Luz, promoveu pela primeira vez, em 
maio, um encontro das famílias, no 
Santuário Diocesano de Nossa Senhora 

Aparecida, em Campos Altos.

O evento iniciou com a acolhida dos grupos. Houve o Momento 
Mariano, apresentação da história do Santuário, palestra, músicas, 
confraternização e o encerramento com a celebração da Santa Missa, 
em Ação de Graças pelos nove anos do Terço dos Homens de Campos 
Altos.

Centenário: coordenação promoverá encontro 
com os funcionários

No próximo dia 14 de junho, quinta-
feira, a coordenação de Pastoral, a 
Cúria e Dom José Aristeu acolherão 
em um dia de confraternização seus 
funcionár ios,  em especia l ,  as 
secretárias e equipes paroquiais  

O evento será em Luz, no Salão Diocesano e na programação haverá: 
acolhida;  momento de partilha com Dom José Aristeu; palestra com 
psicóloga Érica Pontes, o almoço festivo de confraternização e sorteio 
de brindes. Além disso, os colaboradores das 52 paróquias e diocese 
irão visitar o Seminário Diocesano, Centro de Memória e o Centro 
Missionário de Evangelização.

O encontro encerará com a celebração da Santa Missa na Catedral.

Terço dos Homens de Bom Despacho é convidado para presidir a 

Oração do Santo Terço em Curitiba-PR

Destaque por onde anda, o Terço de Flores do Grupo do Terço dos 

Homens de Bom Despacho estará, em setembro, na capital do Paraná. 

A Reitoria do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, 

convidou o Terço dos Homens Bondespachense para presidir a Oração 

do Santo Terço no santuário. Tal evento ganhou o nome de Encontro 

Interestadual do Terço dos Homens, e será realizado nos dias 7 a 9 de 

Setembro, e contará com a presença do reitor e padre Reginaldo 

Manzotti. – Mais informações: www.diocesedeluz.org.br

Coordenador de Pastoral participou da

Semana de Formação em Brasília/DF

O coordenador de Pastoral, padre Patriky Samuel Batista, representou 

a Diocese de Luz durante a Semana de Formação para Coordenadores 

de Pastoral das Dioceses no Brasil, em Brasília/DF.O evento foi 

realizado em maio, e foi o primeiro encontro nacional promovido pelo 

Centro Cultural Missionário em parceria com as Pontifícias Obras 

Missionárias e a Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB. O encontro 

teve como tema de trabalho: “Metodologia e Planejamento Pastoral”. 

Padres Cássio Wagner e Aguinaldo Pires representaram a 

Diocese no ENP 2018

Em maio, em Aparecida/SP, foi realizada 17ª edição do Encontro 

Nacional de Presbíteros ENP. A reunião contou com a participação de 

mais de 500 padres, representando todas as Dioceses e 

Arquidioceses do Brasil. Os trabalhos foram orientados com o tema: 

“Presbítero: discípulo do Senhor e pastor do rebanho” e lema: “cuidai 

de vós mesmos e de todo o rebanho, pois o Espirito Santo vos 

constituiu como guardiães” (At 20,28). O Encontro foi promovido pela 

Comissão Nacional dos Presbíteros e pela Comissão para os 

Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, e foi 

assessorado por vários religiosos e convidados. A Diocese de Luz se 

fez presente, representada pelos padres: o representante dos 

presbíteros e pároco da Paróquia Bom Pastor, de Abaeté, padre Cássio 

Wagner e o pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Arcos, 

padre Aguinaldo Pires.

Dois anos de ordenação e de bispado

Dom José Aristeu comemorou dois anos de sagração episcopal, a 

data foi marcada no dia 02 de maio. No dia 14 de junho ele 

comemorará também dois anos de bispado em Luz. Dom Aristeu foi 

nomeado o quinto bispo da Diocese no dia 25 de fevereiro de 2015 

pelo Papa Francisco. Sua ordenação episcopal se deu na cidade de 

Curvelo e seu lema é: “Ungido para evangelizar os pobres”.

Semana da Família

Nos dias 12 a 18 de AGOSTO será realizada a SEMANA DA FAMÍLIA 

com o tema: “O Evangelho da família, alegria para o mundo.” O pedido 

d e  m a t e r i a l  p o d e r á  s e r  f e i t o  d i r e t a m e n t e  n o  l i n k : 

http://www.setorfamilia.com.br/familia/contatos/sfv.htm .

CáritasLuz

No dia 05 de maio, em Paineiras foi realizado o encontro de formação 

para o voluntariado da CáritasLuz, da Forania de Abaeté. Além dos 

agentes de pastoral o encontro contou com a presença de vários 

padres. O evento foi assessorado pela equipe de trabalho da Cáritas 

regional. A próxima reunião será no dia 18 de maio,  em Lagoa da 

Prata. Nas paróquias onde já foram realizados os encontros, o próximo 

passo será a formação do núcleo paroquial (ou a nível de cidade) da 

CáritasLuz. 

NOTAS


