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Maria, estrada que conduz a Cristo
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Diego Oliveira (Grafiluz) Pe. Denison da Costa

 Ao longo de sua história, a Igreja tem colecionado orações que têm origem na cultura do povo e 
apresentam as riquezas e os valores do Evangelho sob roupagens diversas. Trata-se da chamada piedade 
popular, que alimenta e conserva a fé do povo de Deus. Por isso, a Igreja faz questão de incentivá-la, corrigindo-
a quando necessário.
 Quando se trata da Mãe de Deus, as expressões populares se multiplicam. Deve-se isso ao carinho 
especial que todos têm pela figura materna. Crianças, jovens e adultos aprendem que Jesus Cristo é o Filho de 
Deus, o Salvador da humanidade. Ao olhar para Ele, percebem que, a seu lado, de Belém ao Calvário, está 
Maria – presença discreta, silenciosa e eficaz. Como ignorar aquela que é a sua Mãe? Sabem que ela tem uma 
missão especial, mas missão que não foi ela mesma que procurou e nem lhe foi dada por alguma criatura. A sua 
missão na história da salvação é fruto de uma decisão divina: “O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade 
da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de 
Davi. A virgem se chamava Maria”. Gabriel foi apenas um mensageiro, um enviado. Falou apenas o que Deus o 
mandou falar. A escolha de Maria, pois, para uma missão especial junto a Cristo e à Igreja, foi uma decisão do 
Pai.
 Qualquer mês poderia ser o mês de Maria, mas para chamar a nossa atenção, convencionou-se o mês de 
maio como o mês dedicado a Maria. E os fiéis já sentem, nesse mês, a suavidade, a graça e a disponibilidade de 
nossa mãe do céu.
Vivamos o mês de maio com toda emoção que ele nos traz. Sendo irmãos e irmãs de Jesus, sendo seus 
herdeiros, temos direito de fazer a experiência que, diariamente, Ele fez em Nazaré – e por trinta longos anos! 
Procuremos entender que as palavras de Jesus, ditas no alto da cruz: ”Eis a tua mãe!” são dirigidas a nós. E, na 
expressão “teu filho”, todos nós estamos presentes. Ela é a estrada que conduz a Cristo. Aproximemo-nos da 
mãe que, melhor do que qualquer outra criatura, conhece Jesus, seu Filho. Estamos sendo convidados a 
contemplar, todo um mês, com Maria, o rosto do Filho de Deus.
 Que possamos, neste mês de maio, vivenciar a trajetória de Maria, em todas as suas dificuldades, os 
preconceitos que ela enfrentou, a sua coragem, a sua disponibilidade, o seu silêncio, a fim de que, através dela, 
cheguemos a Cristo, com sua paixão, morte e ressurreição gloriosa.



Divulgada a programação da Confraternização
Diocesana das Comunidades

 A festa de Confraternização Diocesana das 
Comunidades será realizada no dia 11 de junho, na cidade 
de Campos Altos. Confira a programação do evento. 
Participe!

- 07h30: Acolhida
  Entrada oficial pelo trevo do posto Xodó.

 - 07h30: Café da manhã.
  Entrega do kit de café da manhã.
  Apresentação de grupos musicais das Paróquias 

da Forania de Bambuí.

- 09h: Acolhida Oficial das Comunidades.
  Acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora 

Aparecida.
  Catequese Mariana (Movimentos Marianos).

- 09h30: Início da caminhada para o Santuário.
  Durante a caminhada, recordação da pesca da 

imagem.
  Benção do Monumento ao Pe. Jorge Correia.

- 10h: Santa Missa.

- 12h: Almoço.

- 13h30: Escolha do Hino do Centenário.

- 15h: Consagração a Nossa Senhora Aparecida e envio.

- 15h30: Lanche.   
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Coleta da Solidariedade 2017
 A Coleta da Solidariedade deste ano foi 
realizada no Domingo de Ramos, onde todo o 
dinheiro arrecadado nas missas nesse dia foi 
dividido entre o Fundo Diocesano de 
Solidariedade (FDS) e o Fundo Nacional de 
Solidariedade (FNS), sendo que FDS fica 
com 60% dos recursos, que são destinados a 
todos os projetos sociais da própria 
comunidade diocesana, já os outros 40%, o 
F N S  r e v e r t e  n o  f o r t a l e c i m e n t o  d a 
solidariedade entre as diversas regiões do 
país. É um gesto generoso da comunidade, 
que, envolvida, ajuda a igreja a desenvolver 
projetos de proteção humana e também a 
sustentar a ação pastoral.

I Mutirão Regional de Comunicação
A Pastoral da Comunicação do Regional 
Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo) 
r e a l i z a r á  o  I  M u t i r ã o  R e g i o n a l  d e 
Comunicação, nos dias 02 e 03 de junho de 
2017, na PUC Minas, em Belo Horizonte 
(MG).O evento é direcionado a (arce)bispos, 
padres, religiosos(as), agentes da Pascom e 
profissionais da área de comunicação com o   
objetivo de estreitar vínculos, trocar 
experiências e consolidar a caminhada 
pastoral nas (arqui)dioceses do Regional 
Leste 2. As inscrições: R$ 50,00 (cinquenta 
reais) até 25 de abril e R$ 60,00 (sessenta 
reais) até 15 de maio. Informações: (31) 
3224-2434, 3224-0017 ou pelo e-mail 
pascomleste2@gmail.com.

Setor Juventude realiza Encontro Anual 
para Referenciais Diocesanos

O Serviço Regional de Evangelização da 
Juventude (SREJ) do Leste 2 (Minas Gerais e 
Espírito Santo) da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, realiza nos dias 29 a 31 de 
maio, o Encontro Anual para Referenciais 
Diocesanos da Juventude. Participam do 
encontro referenciais diocesanos da 
juventude, juntamente com um representante 
diocesano jovem, o assessor do SREJ, padre 
Rafael Rosário e o bispo referencial do Setor 
Juventude do Regional Leste 2 e bispo 
diocesano de Patos de Minas, dom Cláudio 
Nori Sturm.O encontro será realizado no 
Recanto de Assis: Centro de Eventos e 
Espiritualidade, localizado na rua Arnaldo 
Cathoud, 173, bairro Braúnas, na região da 
Pampulha, em Belo Horizonte.As inscrições 
podem ser feitas até 20 de maio, através do e-
mail juventude.leste2@gmail.com 

Centenário Diocesano 2018: Conferência 
com os Comunicadores: Igreja e 

Comunicação
Abrindo as comemorações do Centenário da 
Diocese de Luz - celebrada em 2018 - serão 
realizadas 4 conferências à sociedade. A 
primeira será Igreja e Comunicação, 
destinada aos  comunicadores e veículos de 
comunicação do território diocesano. O 
e v e n t o  t e r á  c o m o  t e m a :  I g r e j a  e 
Comunicação: o desafio de comunicar 
esperança e confiança no nosso tempo, 
tendo como palest rante o Assessor 
Diocesano de Comunicação, da Diocese de 
Divinópolis, padre Geraldo Gabriel de Bessa, 
e será realizada no dia 24 de junho, a partir 
das 09h00, na Câmara Municipal de Arcos 
(Rua 25 de dezembro, 760 – Centro – 
Arcos/MG).

Padre José Ferreira completou 75 anos e 
45 de vida sacerdotal

A paróquia São Carlos Borromeu, em Lagoa 
da Prata, no dia 30 de abril, na Igreja Matriz, 
celebrou-se uma Missa em Ação de Graças 
aos 75 anos de vida do padre José Ferreira da 
Silva. Ele é vigário paroquial na São Carlos 
Borromeu. Padre Ferreira nasceu em 12 de 
abril de 1942, é natural da cidade de 
Lassance/MG e foi ordenado em 17 de 
dezembro de 1972. Neste ano ele completou 
75 anos de vida e 45 anos de vida sacerdotal.

INFORMATIVO DIOCESANO – Nº 271 – MAIO /2017 INFORMATIVO DIOCESANO – Nº 271 – MAIO /2017

 A imagem da padroeira do Brasil, durante o mês 
de abril, foi acolhida pelos fieis das cidades de 
Dores do Indaiá, Luz, Quartel Geral, Abaeté, 
Paineiras, Biquinhas, Morada Nova de Minas e Bom 
Despacho.
 A imagem peregrina, no dia 07 de abril, esteve na 
Catedral, durante a Missa da Unidade, onde todo o 
clero esteve presente para a renovação dos votos 
sacerdotais. Nossa Senhora, ainda, durante toda a 
Semana Santa, permaneceu na cidade de Luz.
 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 maio, mês de Maria, a peregrinação será nas 
cidades de: Bom Despacho, Santo Antônio do 
Monte, Moema, Lagoa da Prata, Japaraíba, no 

Seminário Diocesano em Belo Horizonte e em Campos Altos.
 Em junho, a imagem visita os seminaristas da casa de Luz.
 No dia 05 de junho, a imagem chega à cidade de Campos Altos. 
 A festa de encerramento da peregrinação ocorrerá no dia 11 de junho, no Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida, com a Confraternização Diocesana das Comunidades. 
 No dia 30 de junho, a imagem retorna à Basílica em Aparecida/SP.

NOTAS

Setor da Pastoral Litúrgica em maio promoverá
o primeiro encontro diocesano

 O Setor da Pastoral Litúrgica promoverá no dia 27 de maio, 
no horário das 08h00 às 15h00, no Salão Diocesano, na 
cidade de Luz, o primeiro encontro de formação para 
coordenadores da Pastoral nas paróquias.  
 De acordo com o assessor diocesano, padre Wagner 
Assis, o objetivo do encontro tem como formar as equipes de 
liturgia: suas funções e organização, construir uma visão geral 
sobre a atual situação da Pastoral Litúrgica na Diocese, 
apresentar a proposta de organização diocesana e apresentar 
o “Mutirão de vivência Litúrgica – Escola Diocesana de 
Liturgia”.
 Padre Wagner ainda ressalta que as paróquias devem 
enviar os  nomes dos representantes até o dia 19 de maio, 
podendo ser para o email liturgiadiocesedeluz@gmail.com ou 
pelo whatsapp: (34) 98815-9964.
 A Pastoral
 A Pastoral Litúrgica cuida da formação, dinamização e 
acompanhamento dos agentes de evangelização que 
assumem a responsabilidade de preparar, organizar e avaliar 
as diversas celebrações litúrgicas nas paróquias e 
comunidades.

 Na noite de sexta-feira, 07 de abril, na 
Catedral de Nossa Senhora da Luz, na cidade 
de Luz, houve a celebração da Missa da 
Unidade. Todo o clero esteve presente,, 
juntamente com o bispo Dom José Aristeu e o 
bispo emérito Dom Mauro Morelli.
 Durante a celebração, houve a bênção dos 
Santos Óleos utilizados pelas paróquias para a 
celebração dos sacramentos: Batismo, Crisma 
e Unção dos Enfermos.
 A Missa da unidade faz parte da 
programação da Semana Santa. Bispos, padres, seminaristas, vocacionados, leigos, 
jovens, instituições e cristãos de boa vontade se unem nesse importante momento, em que 
todo o clero diocesano renova os votos sacerdotais e concelebra com o bispo Dom José 
Aristeu a Unidade do Povo de Deus,, em torno do Sacramento da Eucaristia, instituído por 
Jesus, na Última Ceia.

Missa da Unidade reúne clero e bispos para renovação
dos votos sacerdotais

A celebração foi presidida por Dom Aristeu e concelebrada pelo bispo emérito Dom Mauro e clero
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Paróquia São Carlos Borromeu é campeã do
concurso do Jornal Sou Dizimista

 A equipe do Jornal Sou 
Dizimista promoveu um concurso 
entre as paróquias de todo Brasil, 
onde cada participante deveria 
compartilhar as experiências e 
trabalhos pastorais do dízimo por 
meio de uma foto.  A regra era 
compartilhar essa foto e a que 
t ivesse mais  cur t idas ser ia 
campeã. O prêmio seria um ano de 
ass inatura grát is  para do is 

exemplares do Jornal Sou Dizimista + um Kit surpresa.
 No dia 07 de abril, foi então divulgado o nome da paróquia 
campeã, que foi a paróquia São Carlos Borromeu, em Lagoa 
da Prata, da Diocese de Luz, que teve 266 curtidas.
Conforme a coordenação da Pastoral do Dízimo da São 
Carlos Borromeu, eles ficaram bastante orgulhosos, não só da 
história que compartilharam com todos  na página do Jornal 
Sou Dizimista, mas também da união que a comunidade 
demonstrou através dos comentários e, claro, curtidas e 
reações na foto.
 A coordenação do jornal também comentou que, com o 
concurso, foi possível descobrir histórias e ações 
inspiradoras, e, com certeza,, que após  a ação, o Jornal irá 
trabalhar ainda mais para compartilhar experiências entre as 
pastorais de todo o Brasil, para ajudá-las a desenvolver sua 
missão evangelizadora de maneira integral

 A Semana Santa foi marcada em todas as paróquias da 
Diocese de Luz. Durante todos os dias o povo participou de 
missas, procissões, reflexões, confissões, solenidade, vigílias 
e a grande festa da ressurreição.
 Na quinta-feira, celebra-se a missa do Lava-pés, onde se 
retrata o mesmo que Jesus fez com seus discípulos, lavando 
os pés de cada um. Neste dia, as paróquias convidam os 
leigos que trabalham na igreja por meio das pastorais e 
movimentos, representantes e lideranças das comunidades. 
Ainda na celebração há o momento em que os Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão são convidados a 
renovar o ministério.
 Na sexta-feira da Paixão, os grupos e os setores da 
juventude, em grande parte, são os responsáveis pelas 
encenações que marcam a Paixão e Morte de Jesus Cristo na 
cruz por nós. Também na sexta-feira, muitos devotos 
peregrinam as estações da Via Sacra, revivendo os passos de 
Cristo.
 O sábado de aleluia é um dia de recolhimento, silêncio, 
penitência e oração. A Igreja mantém-se de vigília à espera da 
vitória do Senhor sobre a morte. Durante a celebração há a 
bênção do fogo novo e do círio pascal; a proclamação da 
Páscoa, que é um canto de júbilo, anunciando a Ressurreição 
do Senhor; a liturgia da Palavra, que é uma série de leituras 
sobre a história da salvação; a renovação das promessas do 
batismo; a Liturgia Eucarística, em que toda a humanidade é 
convidada a passar das trevas para a luz.
 E no domingo, na maioria das paróquias, além da Missa do 
Domingo de Páscoa , ocorre a Procissão da Ressurreição, 
que representa a caminhada alegre do povo que exulta e 
aclama o Cristo glorioso e imortal. As velas simbolizam a fé 
ardente no Cristo vivo, Senhor da História.

Semana Santa marca paróquias da Diocese

Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida

Dia Mundial das Comunicações será celebrado em 28 de maio
 “Não tenhas medo, que Eu estou contigo” 
(Is 43,5). “Comunicar esperança e confiança no 
nosso tempo”. Este é o tema escolhido pelo 
Papa Francisco para o 51º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais 2017.  O tema é um 
convite a contar a história do mundo e as 
histórias dos homens e das mulheres, segundo 
a lógica da 'boa notícia', que recorda que Deus 
nunca renuncia a ser Pai, em nenhuma 

situação. Aprendamos a comunicar confiança e esperança pela história. 
 O Santo Padre enfatiza a necessidade de comunicar a esperança e a confiança, nos 
tempos atuais. “Gostaria que esta mensagem pudesse chegar como um encorajamento a 
todos aqueles que, diariamente, seja no âmbito profissional, seja nas relações pessoais, 
'moem' tantas informações para oferecer um pão fragrante e bom a quantos se alimentam 
dos frutos da sua comunicação”, diz Francisco aos profissionais da área, pessoas que ele 
convida a uma comunicação construtiva, rejeitando preconceitos.
 O 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais 2017 será celebrado no dia 28 de maio. 


