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Em 2018, a Diocese de Luz comemora o centenário e a criação do 
bispado, mas desde o ano passado está em jubileu para comemorar a 
grande data. No domingo, 25 de fevereiro, duas ações ligadas à 
memória da diocese foram realizadas na cidade. Na Catedral de Luz, 
houve o lançamento de livros da série “Centenário da Diocese de Luz”, 
e no antigo Palácio da Assunção, e a inauguração do “Centro de 
Memória da Diocese de Luz”, dedicado a preservar a memória, os 
paramentos religiosos e todo tipo de acervo que ajuda a contar a 
história eclesiástica da diocese. No mesmo dia também houve  a 
presença e a peregrinação do povo da Forania de Piumhi.

As comemorações iniciaram-se com a celebração da Santa Missa, na 
Catedral, presidida pelo Arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lyrio 
Rocha, concelebrada pelo bispo de Luz, Dom José Aristeu, clero 
diocesano, diáconos e seminaristas.

Após a celebração, os presentes foram convidados a participar da 
Solenidade de lançamento dos livros que compõem a “Série: 
Centenário da Diocese de Luz”. 

Já a inauguração do Centro de Memória Nossa Senhora da Assunção 
foi na sede do antigo palácio Episcopal da Diocese de Luz – um 
símbolo do governo diocesano.  Na oportunidade, o museu também 
foi aberto ao publico para visitação.

Finalizando as solenidades, todos foram convidados a participarem de 
um almoço de confraternização.

Lançamento de livros

A série “Centenário da Diocese de Luz” foi publicada em parceria da 
Diocese com a Secretaria de Estado de Cultura, com o Arquivo Público 
Mineiro e o Instituto Histórico e Geográco de Minas Gerais, com 
patrocínio da Prefeitura Municipal de Luz.

Organizada pelo historiador luzense, Iácones Batista Vargas, 
associado efetivo do IHGMG, a série reúne três títulos com circulação 

muito restrita, tendo sido publicados há mais de sessenta anos: “O 
Município de Luz e as Comemorações de Setembro de 1941”, “O 
Bispado de Aterrado: 1941” e “Reminiscências da Peregrinação de Nª. 
Sª. de Fátima: 1954”. Dentre as três obras que agora são novamente 
publicadas, o título de 1954 é uma raridade, pois só havia um exemplar 
conhecido. Contando com fotograas de todas as capelas e matrizes 
paroquiais do bispado, a publicação está sendo reeditada no mesmo 
formato e graa originais. “Além de se preservar dados e informações 
históricas, deseja-se, com este fac-símile, divulgar as publicações 
para estudantes, pesquisadores e quem mais se interesse pela história 
e a cultura religiosa do povo da Diocese de Luz e do Centro-Oeste 
Mineiro”, destaca o historiador que aponta ainda a riqueza de 
informações corográcas e estatísticas apresentadas na publicação.

Centro de Memória – Palácio Episcopal da Assunção

Considerado um símbolo do governo diocesano, o Palácio Episcopal 
da Assunção foi inaugurado em 1921, pelo padre Joaquim das Neves 
Parreiras. Construído em estilo greco-romano, o palácio perdeu suas 
funções originais a par tir de 2011, com a transferência da 
administração eclesiástica para nova sede. Com a mudança, o prédio 
passou por restauração e adaptação para as novas funções de centro 
de memória.

De acordo com Dom José Aristeu Vieira é muito importante “fazer 
memória do vivido, das conquistas, das realizações e também das 
diculdades enfrentadas e vencidas com fé e com esperança, 
reconhecendo a presença de Deus conduzindo esta história”.

O Centro de Memória está organizado em diferentes salas temáticas, 
reunindo documentos e testemunhos desde a fundação da diocese há 
100 anos, passando por espaços dedicados à liturgia, às atividades do 
seminário diocesano e trabalhos pastorais. Entre as raridades, estão 
reunidas edições do jornal Luz do Aterrado, impressos em 1922, e 
fotos da construção da catedral durante a década de 1930.

A NOSSA FÉ NASCE NA MANHÃ DE PÁSCOA, DIZ PAPA FRANCISCO

A Ressurreição provocava discussões na comunidade de 
Corinto e Paulo queria esclarecê-la aos cristãos. “Jesus 
morreu por nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia 
ressuscitou e apareceu a Pedro e aos Doze Apóstolos”, 
dizia. “O cristianismo nasce aqui. Não é uma ideologia, não 
é uma corrente losóca, mas um caminho de fé que 
nasce com um evento testemunhado pelos primeiros 
discípulos de Jesus”, explicou o Papa.

Francisco destaca que a Ressurreição é o núcleo central da 
fé. “Aceitar que Cristo morreu e que morreu crucicado 
não é um ato de fé, é um fato histórico. Mas acreditar que 
ressuscitou, sim! A nossa fé nasce na manhã de Páscoa”. 

Explicando este mistério aos cristãos, Paulo conta que de 
todos os discípulos que viram o Ressuscitado aparecer, ele 
foi o último, 'o menos digno'. Paulo tem uma história 
pessoal dramática: era um perseguidor da Igreja, 
orgulhoso das próprias convicções, até o dia em que 
encontrou Jesus no caminho para Damasco. Aquele 
evento deu uma guinada em sua vida. De perseguidor se 
tornou Apóstolo, porque viu Jesus vivo e ressuscitado. 
Este é o fundamento da fé de todos os Apóstolos e também 
dos éis de hoje.

“É belo pensar que o cristianismo, essencialmente, é 
isso!”, comentou o Papa. “Não somos nós a procurar 
Deus, mas é Deus que nos procura, nos conquista e não 
nos abandona jamais. O cristianismo é graça; é surpresa, 
mas deve encontrar nosso coração aberto, capaz de 
receber maravilhas. Um coração fechado não pode 
entender o que é o cristianismo. Mesmo sendo pecadores, 
mesmo olhando para trás e vendo uma vida cheia de 
insucessos, na manhã de Páscoa podemos ir ao sepulcro 
de Jesus e ao ver a pedra descartada saberemos que Deus 
está realizando um futuro para nós. Encontraremos 
felicidade, alegria e vida onde todos pensavam que havia 
tristeza, derrotas e trevas. Deus faz crescer suas ores 
mais belas em meio às pedras mais áridas”.

Ao nal, o Papa concluiu que “ser cristãos signica não 
começar pela morte, mas pelo amor de Deus por nós, que 
derrotou o nosso maior inimigo. É suciente uma vela 
acesa para vencer a mais sombria das noites. E se alguém 
nos perguntar o porquê do nosso sorriso e da nossa 
paciência e solidariedade, podemos responder que 'Jesus 
ainda está aqui, continua vivendo no meio de nós. Ele está 
conosco, vivo e ressuscitado'”.

Centenário Diocesano
Diocese de Luz comemora 100 anos celebrando sua memória

Cidade do centro-oeste mineiro inaugurou o Centro de Memória e lançou publicações especiais

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
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Pastoral da Criança promove capacitação 
para novos agentes em Bom Despacho

No nal de fevereiro, a Pastoral da 
Cr iança, da paróquia Nossa 
Senhora do Bom Despacho, de 
Bom Despacho, promoveu um 
encontro de capacitação para os 
novos agentes. A Missa de Envio 

dos agentes da Pastoral foi celebrada pelo vigário paroquial, padre 
Carlos André Teodósio, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. O 
encontro de capacitação contou com a presença de 17 novos agentes. 

A Pastoral da Criança, na paróquia, está presente há 11 anos. É 
atualmente coordenada pela Irmã Joelita Gonçalves Amaral. O trabalho 
da pastoral também se estende às comunidades: Santa Teresinha, 
Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento (Mato Seco, zona rural), Santa Rosa de Lima (Engenho do 
Ribeiro, zona rural) e na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com a coordenadora, Irmã Joelita, 52 líderes fazem parte do 
quadro da paróquia, 106 famílias, 150 crianças e atualmente 06 
gestantes são assistidas pela Pastoral da Criança. 

Agentes de Morada Nova e Paineiras 
participaram de encontro de formação

Na Paróquia Nossa Senhora do 
Loreto, em Morada Nova de 
M i n a s ,  h o u v e  v i s i t a  n a 
Fazendinha de Recuperação e o 
encontro de formação com os 
membros do Conse lho de 
Pastoral e Evangelização – CPE, 
onde foram tratados os temas: 

Centenário da Diocese de Luz e A Missão dos Conselhos de 
Evangelização. O evento reuniu 44 pessoas e também contou com a 
presença do pároco, padre José Maria Cunha.

Paineiras

Em Paineiras, a liderança da Paróquia São Rafael, esteve reunida para 
discutir e reetir sobre: a Assembleia Paroquial que teve como tema: A 
Alegria do Evangelho – Documento 100 da CNBB e o projeto 
Diocesano de Evangelização. Durante o evento, mais de 70 pessoas 
estiveram presentes. O pároco, padre Manoel João Batista, também 
esteve participando do encontro.
Os encontros nas duas paróquias foram conduzidos pelo coordenador 
de Pastoral Diocesana de Evangelização, padre Patriky Samuel.

Tempo quaresmal: paróquias se reúnem para 
encontro de formação e retiros

Durante todo o mês de fevereiro, as paróquias 
e comunidades diocesanas estiveram reunidas 
com os agentes e lideranças para o encontro 
de formação da Campanha da Fraternidade, 
que neste ano tem como tema: Fraternidade e 
superação da Violência e o lema: “Vós sois 
Todos irmãos.” (Mt 23,8).
Em muitas dessas formações, os cursos 
foram conduzidos pelo coordenador de 

pastoral, padre Patriky Samuel e pelo Sargento Washington Felipe, da 
polícia militar de Lagoa da Prata. 

Retiros 

Além dos encontros de formação e reexão 
da CF, algumas paróquias promoveram, com 
os membros das pastorais, movimentos, 
ministérios e coordenadores,  os retiros 
espirituais e quaresmal. A juventude também 
esteve participando e envolvida.

Paróquia São Paulo Apóstolo articula com 
lideranças a criação da PASCOM

A Paróquia São Paulo Apóstolo, em 
Formiga,  realizou em fevereiro um 
encontro de formação para a 
c r i a ç ã o  d a  P a s t o r a l  d a 
Comunicação – PASCOM. O evento 
reuniu representantes de pastorais, 

ministérios, comunidades urbanas e rurais para a criação e 
estruturação da PASCOM PSPA. 

Cerca de 30 agentes estiveram presentes e estabeleceram as metas a 
curto, médio e longo prazo da PASCOM. 

Uma nova reunião foi realizada para dividir as equipes e o trabalho na 
pastoral. 

Seminário Diocesano acolhe novos 
seminaristas 

Abrindo as atividades do ano 
d e  2 0 1 8 ,  o  S e m i n á r i o 
Diocesano Nossa Senhora da 
Luz, de Luz (Propedêutico) e 
Belo Horizonte (Teologia e 
Filosoa) em fevereiro, a 
m i s s a  d e  e n v i o  d o s 
seminaristas. Em Luz, a 

celebração foi na Capela do Seminário, e presidida por Dom José 
Aristeu e concelebrada por padres e os diáconos Marco Túlio Gomes e 
Rodrigo Leão.

No Seminário Propedêutico foram acolhidos quatro novos 
seminaristas 
A acolhida no Seminário Nossa Senhora da Luz – Belo Horizonte - 
contou com a presença do reitor padre Fábio Costa, com a Santa 
Missa. A casa recebeu três seminaristas que iniciaram no curso de 
Filosoa. Além dos novatos, há quatro seminaristas no processo 
formativo.

Primeira Noite de Oração para Mulheres em 
Estrela do Indaiá

Em fevereiro, o Grupo Jovens 
Estrangeiros, da Paróquia São 
Sebastião, de Estrela do Indaiá, 
promoveu a “Primeira Noite de 
Oração para Mulheres”. O encontro 
foi coordenado pelo pároco, padre 
Carlos Alexandre Chaves, e teve 
como palestrante Leila Matilde, da 

cidade de Capitólio, que reetiu com os presentes o seguinte tema: 
Mulheres segundo o coração de Deus a exemplo de Maria.

Estiveram presentes cerca de 40 mulheres com idade de 14 a 35 anos.

Após, houve um jantar de confraternização.

Pastoral da Pessoa Idosa 

Em março, na cidade de 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 e será 
conduzido pela equipe do Regional Leste 2. 
De acordo com o coordenador diocesano de 
pastoral, padre Patriky Samuel, as paróquias 
enviaram agentes representando cada 
paróquia da Diocese.

Mutirão de Conssões 
Como já é tradicional na Diocese de Luz, 
durante o Tempo Quaresmal, as Foranias e 
Paróquias promovem o Mut i rão de 
Conssão, que já estão sendo realizados 
desde o dia 21 de fevereiro, encerrando-se 
no dia 16 de março, na Paróquia São 
Sebastião, Piumhi. Conra todas as 
paróquias e cidades no site e na agenda 
diocesana.

Abertas as inscrições para 6º Encontro 
Nacional da Pascom 2018
Estão aber tas as inscrições para o 6º 
Encont ro  Nac iona l  da  Pas tora l  da 
Comunicação (Pascom),  que  será
realizado em Aparecida (SP) de 19 a 22 de 
julho. Com o tema “Comunicação e Igreja”, 
o evento terá quatro conferências, dois 
painéis e cinco seminários que visam 
promover in tegração e par t i lha de 
experiências entre personalidades e 
estudiosos do setor de comunicação, 
bispos, sacerdotes, religiosos e os leigos 
agentes da Pascom de todo o Brasil. As 
inscrições podem serem feitas no site: 
encontronacionaldapascom.com.br.

Missa da Unidade

A tradicional Missa da Unidade onde se 
comemora a benção dos santos óleos, que 
serão usados nas celebrações dos 
Sacramentos. Segundo a tradição, é a 
renovação do compromisso de servir a 
Deus. A Solenidade na Diocese de Luz será 
no dia 23 de março, às 19h00, na Catedral, 
em Luz.

Peregrinação da Forania de Abaeté

A visita da Forania de Abaeté à cidade de Luz 
será no dia 10 de março, a partir das 15h00. 
A acolhida será no Salão Diocesano e, após, 
o grupo visitará o Centro de Memória Nossa 
Senhora da Assunção; Centro Missionário e 
o Seminário. Às 19h00, na Catedral, haverá 
celebração Eucarística presidida por Dom 
Aristeu e concelebrada pelos padres da 
forania. Para , haverá um momento de 
confraternização. Ao todo a Forania de 
Abaeté é composta por sete cidades e sete 
paróquias.

NOTASTerço dos Homens sai em 

missão à África e 

representante de MG é da 

Diocese de Luz

O Movimento Terço dos Homens do Brasil 

sairá em missão à cidade de Maputo, em 

Moçambique, na África. Com isso, foi 

escolhido um representante de cada Estado 

Brasileiro para fazer parte da missão. O 

Estado de Minas Gerais será representando 

pelo leigo Marcelo Luiz de Andrade, da 

Diocese de Luz, da Paróquia Santo Antônio, 

de Arcos. Marcelo é membro do Terço dos 

Homens da paróquia que, há oito anos, 

existe na cidade.

A viagem a Moçambique será nos dias 15 a 

30 de outubro deste ano. 

Marcelo comenta também que durante o 

período de preparação percorrerá em todos 

os estados brasileiros uma imagem de 

Nossa Senhora Aparecida, que depois será 

levada e entregue ao Terço dos Homens de 

Maputo.

Além dos representantes dos Estados, 

incluindo o Distrito Federal, também irão à 

África seis missionários e três padres. A 

missão também faz parte das ações do Ano 

Laicato que neste ano de 2018 tem como 

tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na 

'Igreja em saída', a serviço do Reino” e o 

lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 

5,13-14.

O Terço dos Homens na cidade de Arcos é 

bastante atuante, não somente na Paróquia 

Santo Antônio como nas demais. Em todas 

as Paróquias o Terço inicia às 20h00.

Paróquia N. S. do Rosário 
celebra novamente a Missa 
das Mãos Ensanguentadas 

de Jesus

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de 
Bom Despacho, esteve reunida mais uma 
vez  para  a  ce lebração  das  Mãos 
Ensanguentadas de Jesus,  com a 
participação de padre Anderson Cardoso e 
os concelebrantes: o pároco da paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, padre Keroll 
Reis de Paula, e o vigário paroquial, padre 
Douglas Rodrigues Xavier.

A devoção às Mãos Ensanguentadas de 
Jesus é uma iniciativa que percorre todo o 
país, em especial na Diocese de Luz. Em 
Bom Despacho, a devoção também é 
presente. No ano passado, em maio, essa 
missa foi realizada na paróquia e reuniu 
uma grande multidão.

Padre Anderson Cardoso é apresentador de 
TV, pároco em Ibitinga-SP e pertence ao 
clero da Diocese de São Carlos.

Diocese de Luz sediou o 
encontro dos coordenadores 

de Pastorais do Leste 2

Nos dias 26 a 28 de fevereiro, no Centro 
Missionário de Evangelização, da cidade de 
Luz, foi realizado mais uma edição anual do 
encontro de Coordenadores de Pastorais 
do Regional Leste 2 (Minas Gerais e Espírito 
Santo).

De acordo com o coordenador de Pastoral, 
da Diocese de Luz, padre Patriky Samuel, o 
evento reuniu 18 dioceses do Leste 2, 
contou com a presença de 25 sacerdotes 
no qual durante estes três dias foram 
discutido e reetido sobre a iniciação à vida 
cristã.

O encontro foi assessorado pelo padre 
Kelder José Brandão, da Arquidiocese de 
Vitória/ES.


