
 

  

 

 

 

 
 

NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO  

EXMO. E REVMO. SR. DOM ALOÍSIO HILÁRIO DE PINHO, PODP  

BISPO EMÉRITO DE JATAÍ (GO)   

 
 

A Diocese de Luz recebeu com pesar a notícia do falecimento do Exmo. Revmo. 

Sr. Dom Aloísio Hilário de Pinho, religioso da Congregação da Pequena Ordem da 

Divina Providência – Orionitas e bispo emérito da Diocese de Jataí (GO). Faleceu, na 

manhã de hoje (04/05/2021), vitima de infarto, na Fratenidade Orionita, em Rio Claro 

(SP), onde residia desde o dia 08 de abril de 2010. 

 Dom Aloísio Hilário de Pinho, PODP era natural de Mariana (MG), nasceu no dia 

14 de janeiro de 1934, filho de Maximiano Paulo de Pinho e Albertina Benício de 

Pinheiro. Iniciou sua vocação ao sacerdócio em 1955. Concluiu o ensino médio no 

Seminário da Congregação Dom Orione, cursou Filosofia com os padres Capuchinos em 

Curitiba (PR) e Teologia na Universidade Gregoriana em Roma-Itália (1959 – 1963), 

onde também foi ordenado padre no dia 19 de março de 1963. Recebeu a ordenação 

episcopal em 20 de dezembro de 1981. Tomou posse como bispo diocesano da 

Diocese de Tocantinópolis (TO), no dia 10 de janeiro de 1982. 

Em 22 de dezembro de 1999 foi transferido para a Diocese de Jataí (GO), 

tornando-se bispo emérito daquela Igreja Particular, em dezembro de 2009. Dom 

Aloísio continuou à frente da Diocese de Jataí até a posse do sucessor que só 

aconteceu no ano seguinte, no dia 6 de março. 

Dom Aloísio tinha 87 anos, 66 anos de profissão religiosa, 58 anos de 

sacerdócio e 39 anos de episcopado. Participava ativamente das reuniões do Regional 

Centro-Oeste da CNBB e nos trabalhos pastorais da diocese de Piracicaba (SP), onde 

residia e antes da pandemia.  

Em sua passagem pela Diocese de Luz, na Paróquia Nossa Senhora do Loreto, 

de Morada Nova de Minas (MG) 

Pe. Aloísio chegou por aqui no início de 1972. Sua chegada foi cheia de alegria 
para os paroquianos. Logo iniciou seu apostolado, pois recebeu prontamente sua 
provisão. Como vigário, realizou um magnífico trabalho na paróquia. Na sua despedida 
houve muita lamentação. O povo, em geral o queria muito bem. 
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Pe. Aloísio procurou tomar os primeiros contatos com as escolas, visitando 
professores e alunos. Foi bem acolhido e ficou satisfeito de ver a boa acolhida do povo 
em geral. 

Em 1975 o vigário, Pe. Aloísio foi transferido para São Paulo, por ordem 
especial do Superior Provincial. Em seu lugar assumiu o Pe. Jacinto Scavoni, que já 
havia sido vigário entre 1955 a 1959. Chegando em fevereiro e tomando posse 
oficialmente da paróquia em 02 de março de 1975”. 

 
------- + ------- 

 

VELÓRIO E SEPULTAMENTO: 

O corpo será velado a partir das 6h30 do dia (05/05) em Rio Claro (SP), onde 

será celebrada às 8h, missa de corpo presente. Após a missa, o féretro será levado à 

Jataí (GO), com previsão de chegada às 20h, na Catedral Divino Espírito Santo, com a 

recitação do terço. Durante o velório, haverá missas de duas em duas horas (22h a 6h).  

A missa exequial será celebrada no dia (06/05), às 10h e presidida pelo 

arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz e em seguida do 

sepultamento na cripta da Catedral.  

------- + ------ 

A Diocese de Luz se solidariza com os familiares, amigos e com a Congregação 

da Pequena Ordem da Divina Providência, na qual, Dom Aloísio Hilário de Pinho, 

PODP pertencia. Que o Senhor em sua infinita bondade e misericórdia, por intercessão 

de Nossa Senhora da Luz, São Rafael Arcanjo e de São Luiz Orione,  conceda ao Exmo. 

Dom Aloísio o descanso eterno e a recompensa pelos inúmeros trabalhos em prol do 

anúncio da Boa Nova do Reino de Deus. 

 
 

 
Dado e passado na Cúria Diocesana de Luz, aos 04 de maio de 2021.  

 
 
 
 
 

Dom José Aristeu Vieira  
Bispo Diocesano de Luz (MG)  

 
 
 

Pe. Marcos Tiago da Silva  
Chanceler  

 

 


