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Dentro das festividades do Centenário Diocesano estão as visitas e peregrinações das foranias. Em março foi a visita da Forania de Abaeté e, no mês 
de abril, a Forania de Formiga. Os peregrinos foram acolhidos pelo bispo Dom José Aristeu e pela Cúria. Eles visitaram o Centro de Memórias, o 
Centro Missionário e o Seminário.Houve também a celebração da Santa Missa presidida por Dom Aristeu e concelebrada pelos padres da forania. 
Após, todos estiveram reunidos no salão diocesano para um momento de confraternização.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA HOMENAGEIA, EM
PLENÁRIO, OS 100 ANOS DA DIOCESE DE LUZ

A Assembleia Legislativa celebrou, em Reunião Especial 
de Plenário, na noite do dia 09 de abril, o Centenário da 
Diocese de Luz. A solenidade atendeu a requerimento do 
deputado Antônio Carlos Arantes (PSDB).

A solenidade contou com a presença de autoridades da 
Diocese de Luz e da Assembleia, clero, seminaristas e 
leigos. A mesa foi composta por: Aluízio Quintão 
(presidente do Instituto Histórico e Geográco de Minas 
Gerais), Aldair Paula Duarte (vice-presidente da Câmara 
Municipal de Luz), Pedro Bernardes (vice-presidente e 
corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais), Dalmo Ribeiro Silva (2°- vice-presidente 
da ALMG - PSDB/MG), Dom José Aristeu Vieira (bispo 
diocesano de Luz), Fabiano Tolentino (deputado estadual 
PPS/MG), Antonio Carlos Arantes (deputado estadual 
PSDB/MG), Angelo Oswaldo (secretário de Estado de 
Cultura), Ailton Duarte (prefeito de Luz), Geraldo Vieira 
Gusmão (bispo emérito de Porto Nacional - Tocantins), 
Wagner Colombarolli (presidente emérito do Instituto 
Histórico e Geográco de Minas Gerais

Durante sua fala, o deputado Antônio Carlos Arantes, 
ressaltou: “Quando temos uma diocese como a de Luz 
completando 100 anos de trabalho pela vida, nenhum de 
nós tem dúvida da enorme importância dessa data”.

O historiador de Luz, Íacones Batista Vargas, falou em 
nome da Diocese, agradeceu à ALMG, e ao deputado 
Antônio Carlos. Durante sua apresentação, o historiador 
citou as riquezas e a importância de alguns municípios que 
estão dentro do território diocesano para com o Estado de 
Minas Gerais. Iácones ainda lembrou os “lhos da terra” 
que já zeram e fazem história junto à Assembleia 
Legislativa.

Na Reunião Especial de Plenário, o deputado Antônio 
Carlos Arantes entregou uma placa comemorativa ao 
bispo diocesano Dom José Aristeu. Também participaram 
da solenidade os deputados Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e 
Fabiano Tolentino (PPS).

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

A placa

Em 1918 foi fundada a Diocese de Luz uma 
circunscrição eclesiástica da Igreja Católica Apostólica 
Romana. Com a nobre tarefa de fazer da religião um 
instrumento essencial para o aperfeiçoamento do ser 
humano e a harmonia da sociedade, a instituição tem, há 
um século, inuenciado no Centro-Oeste de Minas 
Gerais com amor, dedicação e amparo aos mais 
necessitados.

Ao reconhecer a importância da Diocese de Luz para o 
Estado e para o País, a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais presta à entidade esta justa homenagem pelos 
100 anos de sua criação.

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Belo Horizonte, 09 de abril de 2018.

Deputado Adalclever Lopes
Presidente

DIOCESE DE LUZ EM CONTAGEM REGRESSIVA: DIVERSAS
ATIVIDADES ENVOLVEM OS FIÉIS PARA A FESTA DO CENTENÁRIO

Mais visitas

Em maio, dia 27, é a vez da Forania de Arcos e, em  
24 de junho, encerra-se com as Foranias de Bom 
Despacho e Lagoa da Prata.

As Foranias de Bambuí e Piumhi já participaram 
da peregrinação em Luz

Alunos do Colégio Mais visitam Centro de Memória

Os alunos do Colégio Mais tiveram o 
prazer de conhecer e saber mais sobre 
a história da cidade de Luz. O Centro de 
Memórias da Diocese foi recém-
inaugurado e ca no antigo Palácio 
Episcopal "Paço de Assumpção”. É 

uma construção do século passado e traz em suas estruturas e 
relíquias expostas a memória de uma Igreja Centenária e do seu povo 
que, com fé e esperança, galgou seus altares e caminhos.

Conferência com os Educadores da região Centro- Oeste

No Auditório da PUC Minas, em Arcos, foi realizada a última 
conferência do Centenário Diocesano. O encontro teve início com a 
presença das autoridades , colocando-se em destaque a “Igreja, 
Educação e Cultura – Uma educação para o bem viver”, uma palestra 
ministrada pelo professor Eduardo Machado, que ressaltou que 

conhecimento e Fé caminham 
muito próximos um do outro. 
Antes de encerrar, Dom Aristeu 
chamou à frente os padres 
presentes para juntos darem a 
bênção nal.O evento foi 
encerrado ainda com o almoço 

de confraternização.

Imagem peregrina de São Rafael em Formiga

A imagem peregrina do padroeiro 
diocesano São Rafael percorre a cidade 
de Formiga. No mês de abril, a imagem 
foi acolhida pelas paróquias: São 
Sebastião, Sagrado Coração de Jesus e 
São Judas Tadeu. No mês de maio, 
ainda em Formiga, as paróquias São 
Vicente Férrer e São Geraldo recebem o 
padroeiro.

Após passar por Formiga, a imagem 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, onde 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.

HINO DO CENTENÁRIO
Sejamos Luz (2x)!
Igreja a caminhar na estrada de Jesus!
1 - O Espírito ao Pontíce Romano suscitou / No oeste de Minas Gerais a diocese Ele criou / Pelo Evangelho um povo ser 
alcançado / Assumindo, Padre Parreiras o vilarejo do Aterrado.Sejamos Luz (2x)! Igreja a caminhar na estrada de Jesus!
2 - Em tempos difíceis nossa Igreja foi nascendo / Por visitas e missões “Deus Conosco” se fazendo / Paróquias, Catedral, São 
Rafael, povo consortes / Pois na fragilidade é que nos tornamos fortesSejamos Luz (2x)! Igreja a caminhar na estrada de Jesus!
3 - Ares novos, tempos novos para toda a Igreja / Abertura, ministros leigos, uma graça benfazeja / Cuidado de um Pai que 

sempre ouve o clamor / O que nos impulsiona é o Cristo, o seu amor!Sejamos Luz (2x)! Igreja a caminhar na estrada de Jesus!
4 - Presente de um bom Deus, mais um novo pastor / Participação e comunhão, eis um o condutor / Uma Igreja mais humana e mais 
participativa / Evangelizar todos os povos, é o que nos motiva.Sejamos Luz (2x)! Igreja a caminhar na estrada de Jesus!
5 - Viemos de tantos lugares celebrar a comunhão / De uma Igreja viva, de uma Igreja em missão / Com fé e devoção, na graça e no amor / Doar 
a nossa vida, sirvamos sem temor!Sejamos Luz (2x)! Igreja a caminhar na estrada de Jesus!
6 - Na alegria do Evangelho, de Jesus um novo olhar / Mais um Francisco vem sua Igreja renovar / A misericórdia é um dos dons mais nobres / 
Ungidos para levar a boa notícia aos pobres.Sejamos Luz (2x)! Igreja a caminhar na estrada de Jesus!
Letra: Pe. Marcus Vinícius de Paula Silva
Música: Luiz Expedito Calazans



INFORMATIVO DIOCESANO – Nº 282– MAIO/2018 INFORMATIVO DIOCESANO – Nº 281 – MARÇO/2018 

Futuras instalações da igreja Matriz
de Nossa Senhora de Guadalupe 

Os éis da Paróquia 
N o s s a  S e n h o r a  d e 
Guadalupe, em Lagoa da 
P r a t a ,  e s t i v e r a m 
reunidos no terreno das 
futuras instalações da 
Igreja Matriz de Nossa 
Senhora de Guadalupe. 

A missa foi presidida pelo pároco padre Marcelo Albino.

No local, foi colocada uma grande cruz e os paroquianos receberam ali 
a bênção. A Cruz foi abençoada pelo pároco e erguida pelo povo. Após 
oração a cruz foi solenemente incensada. Ao nal, antes da procissão, 
o pároco convidou todos para fazer uma grande roda, abraçando todo 
terreno, como compromisso de erguer a Matriz dedicada à virgem de 
Guadalupe.

A futura igreja está localizada no bairro Coronel Luciano. 

Forania de Abaeté reúne membros do 
Conselho Forâneo de Evangelização

No sábado, na Paróquia Nossa 
Senhora do Loreto, em Morada 
Nova de Minas, os membros do 
C o n s e l h o  F o r â n e o  d e 
Evangelização – CFE estiveram 
reunidos para discutirem sobre 
os trabalhos da Forania.

O encontro foi conduzido pelo vigário forâneo, Monsenhor Olavo 
Jacinto Sobrinho. Os padres José Maria (Paróquia Nossa Senhora do 
Loreto) e padre Heron Beirigo (Paróquia Divino Espírito Sant0/Quartel 
Geral e Cedro do Abaeté).

O encontro reuniu cerca de 12 pessoas.

Lagoa da Prata: legionários se consagram a 
Maria em Festa de Acies

Em Lagoa da Prata, o 
pároco da Paróquia 
S ã o  C a r l o s 
Bor romeu, padre 
C r i s t i a n o  L e a l , 
celebrou a Festa de 
Acies com a Legião 
de Maria. Essa é a 
ma io r  f es t a  dos 

Legionários, é a Consagração a Nossa Senhora, renovação do 
compromisso de delidade ao trabalho de evangelização. A Legião de 
Maria é uma associação de leigos católicos, sob a proteção de Nossa 
Senhora e com aprovação da Igreja.

A Festa
A festa de Acies é a consagração dos legionários a Nossa Senhora, em 
que a “Legião”, como um só corpo, se reúne para renovar o 
compromisso e a sua delidade a Maria, e dela receber a força e a 
bênção para continuar combatendo o mal.

34ª Assembleia Regional Leste 2 reúne 
membros do MCC 

A 34ª Assembleia Regional Leste 2 
MG 1 do MCC – Movimento de 
Cursilhos de Cristandade, foi 
realizada neste ano em Sete 
Lagoas, na Paróquia Nossa 
S e n h o r a  d o  C a r m o ,  o n d e 
estiveram reunidos13 GEDs – 
Grupos Executivos Diocesanos. 

Durante a Assembleia, foram realizadas avaliações da caminhada do 
ano de 2017, em que foram propostas novas metas para 2018, tendo o 
foco no ano do laicato, com o lema: “Vós sois o sal da terra e luz do 
mundo”. Fez-se registrar e motivar o encontro nacional do movimento 
em Aparecida/SP, que será em 30 de junho, nas festividades de São 
Paulo Apóstolo, patrono do MCC. 

A celebração do envio foi presidida pelo bispo da Diocese de Sete 
Lagoas, Dom Aloísio Jorge Pena Vitral, além da presença de outros 
presbíteros, durante todo o evento. 

A próxima assembleia será em 2019 e será na Diocese de Luz, na 
cidade de Formiga, com data a ser denida. 

Forania de Formiga promove Escola 
Catequética

A Forania de Formiga iniciou as 
atividades do ano com as 
catequistas com a Escola 
Catequética. A ação tem como 
aprofundar os estudos das 
formadoras.

De acordo com a coordenadora da forania, Ângela Maria Silva Mota, as 
reuniões serão realizadas uma vez por mês, no centro de eventos da 
Paróquia São Paulo Apóstolo. Os primeiros temas serão ministrados 
pelo pároco padre Daniel Miranda. 

As catequistas irão estudar e aprofundar sobre: Gênesis; Os Dez 
Mandamentos; Maria e Apocalipse.

Cerca de 85 catequistas estão participando e o encontro tem como 
coordenação Margareth Lacerda, da paróquia Sagrado Coração de 
Jesus e Ângela Mota, da paróquia São Sebastião, ambas de Formiga.

Os encontros encerarão em dezembro deste ano.

Grupo Jovens Estrangeiros promove acolhida 
aos catequisandos em Estrela do Indaiá

Na Igreja Matriz da Paróquia São 
Sebastião, em Estrela do Indaiá, foi 
promovida e realizada pelo Grupo Jovens 
E s t r a n g e i r o s ,  a  a c o l h i d a  d o s 
catequisandos da paróquia.

Conforme a coordenação, cerca de 40 crianças estiveram presentes 
no encontro. Os jovens promoveram brincadeiras, gincanas e houve 
até distribuição de pipoca, além de oração e música.

O pároco padre Carlos Alexandre também esteve presente.

Grande festa: Terço dos Homens de 
Córrego Fundo completou 11 anos

Em abril, na Paróquia Sagrada Família, em 
Córrego Fundo, houve uma missa em Ação 
de Graças pelo décimo primeiro aniversário 
do Terço dos Homens na comunidade. Mais 
de 250 pessoas estiveram presentes vindas 
de Formiga, Furnas, Moema, Arcos e Pains. 
A missa foi celebrada pelo pároco padre 
José de Castro.

Paróquia São Vicente Férrer convoca 
agentes para criação da Pastoral 

Carcerária
A Paróquia São Vicente Férrer, em Formiga, 
assim como a Diocese de Luz iniciarão os 
trabalhos da Pastoral Carcerária. Na 
Paróquia, a coordenação já está divulgando e 
abriu as inscrições para as pessoas que 
tenham o interesse de par ticiparem da 
Pastoral.De acordo com a coordenação, um 
grupo será formado e a idade mínima para 
participar é de 18 anos. A Pastoral na 
paróquia será assessorada pelo vigário 
padre Agenor Mendonça. Mais informações 
na paróquia (37) 3322-2131.

6ª Edição do Sarados em Cristo será 
realizada em maio

Vem aí mais uma edição do 6° Sarados em 
Cristo. O encontro será realizado nos dias 26 
e 27 de maio, no Centro Paroquial da 
Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio 
do Monte. O evento será promovido pelo 
Grupo de Oração Frutos de Maria da 
Renovação Carismática Católica – RCC, e 
pretende reunir o maior número de famílias 
possível, para um encontro com o amor de 
Deus e uma grande renovação para os que 
participam. Mais informações: (37) 99132-

7513 e (37) 99918-6900.

VIII Formação Missionária para 
Seminaristas do Leste 2, será sediado

em Luz
O Conselho Missionário do Regional 
(Comire) e o Conselho Missionário de 
Seminaristas (Comise) do Regional Leste 2 
(Minas Gerais e Espír i to Santo) da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
promoverá de 04 a 06 de maio de 2018, a 
oitava edição do Formise - Formação 
Missionária para Seminaristas. O VIII 
Formise terá como tema central “O discípulo 
missionário na perspectiva de Aparecida”, 
assessorado pelo secretário nacional da 
Pontifícia União Missionária, padre Antônio 
Niemiec. Outras informações:  (35) 98411-
2846 (whatsapp).

Coordenação do Setor Juventude já no 
clima de preparação para o DNJ 2018

Ainda está longe a data de um dos maiores 
eventos da Igreja Católica para a juventude, o 
DNJ – Dia Nacional da Juventude, que, neste 
ano, a Diocese de Luz comemorará em 21 de 
outubro, na cidade de Luz. Mas, mesmo 
assim, a equipe de coordenação do evento já 
esteve reunida para dar início nos trabalhos. 
Em abril, na Paróquia São Geraldo, em 
Formiga, 12 integrantes do Setor Diocesano 
discutiram sobre o grande evento e também 
sobre uma nova reorganização da Pastoral.

Dia Mundial das Comunicações
Durante a 56ª AG da CNBB Pastoral para a 
Comunicação lançou no Brasil, ocialmente, 
o 52º Dia Mundial das Comunicações - DMC 
que neste ano será celebrado no dia 13 de 
maio, na Solenidade da Ascensão do Senhor.

NOTAS

Encontro Vocacional 2018

O Seminário Diocesano Nossa Senhora da 

Luz, em Luz, promoveu o primeiro Encontro 

Vocacional do ano de 2018. Os animadores 

da Pastoral Vocacional e serviço de 

animação vocacional ( PVSAV ), os 

diáconos Marco Túlio e Rodrigo Carvalho 

juntamente com o reitor, padre Fábio Costa 

acompanharam todo o processo, onde os 

vocacionados puderam conhecer um 

pouco da rotina dos seminaristas.

De acordo com o reitor, o encontro teve 

como propós i to  in te rag i r  com os 

vocacionados e conhecê-los um pouco, 

conhecer suas histórias de vida e de onde 

surgiu sua vocação. Tratou também de dar  

àqueles que receberam o chamado, um 

"norte", para discernirem sua vocação e 

para entenderem de fato a quê e para quê  

Deus os chama, ressaltou padre Fábio.

Neste ano, dez novos vocacionados 

estiveram presentes no encontro. Eles 

vieram das cidades de: Bom Despacho, 

Iguatama, Luz, Piumhi, Abaeté, Formiga, 

Dores do Indaiá e Santo Antônio do Monte.

Além de oração, palestras, reexões, os 

vocacionados participaram da celebração 

Eucarística presidida pelo reitor padre Fábio 

Costa e concelebrada pelo vigário geral, 

padre Antônio Campos Pereira, e pelo 

diácono Rodrigo Leão. Os vocacionados 

também zeram uma peregrinação no 

Seminário, no Centro Missionário, Catedral 

e no Centro de Memória Dom Belchior.

Nova forania é criada: Bom Despacho e equipe da catequese 
participam do primeiro encontro

Após, a recente criação (Novembro de 2017) da sétima 
forania da Diocese de Luz: Forania de Bom Despacho, a 
equipe da catequese já esteve reunida para dar 
continuidade aos trabalhos.  E a Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, em Bom Despacho, realizou o primeiro 
encontro.

A equipe de coordenação da forania é constituída pelo: Padre Denison da Costa (Paróquia São 
Vicente de Paulo), o coordenador: Luiz Henrique Coutinho (Paróquia São Vicente de Paulo), a 
vice coordenadora: Maria Ângela "Ba anja"(Paróquia Santo Antônio) e a secretária: Patrícia 
Amaral (Paróquia Nossa Senhora Bom Despacho).

A Forania de Bom Despacho é composta pelas paróquias da cidade de Santo Antônio do Monte 
(Paróquia São José, Paróquia Santo Antônio e Paróquia São João Bosco) e Bom Despacho 
(Paróquia São Vicente de Paulo, Paróquia Nossa Senhora do Rosário,  Paróquia São José e 
Paróquia Nossa Senhora Bom Despacho). 

O vigário forâneo é o padre Márcio Antônio Pacheco, SDN,da Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Despacho.


