
Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato (CEPL) da CNBB e 

Conselho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB 

9ª Reunião Anual de Dirigentes Laicos  

 

Local 

Mariápolis Ginetta, Vargem Grande Paulista - SP. 

 

Período  

18 e19 de março de 2017 

 

Objetivo 

Aprofundar a comunhão entre os carismas, em vista de uma eficaz e provocadora 

revitalização da ação das Associações Laicais, dos Movimentos e Serviços Eclesiais, 

na Igreja e na Sociedade. 

 

Proposta 

A proposta desta reunião foi refletir e dialogar, a partir do documento 105 da CNBB 

“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade – sal da terra e luz do mundo” e da 

carta da Congregação para a Doutrina da Fé aos Bispos da Igreja Católica, “A Igreja 

Rejuvenesce” (Iuvenescit Ecclesia), como as diversas expressões eclesiais vão 

aprofundar, divulgar e aplicar os dois documentos nos vários âmbitos da vida e missão 

da Igreja, além de tratar sobre a preparação do “Ano do Laicato” e partilhar a 

caminhada das várias expressões laicais. 

 

Participantes 

Foram convidados coordenadores e/ou dirigentes dos Movimentos Eclesiais, de 

Associações Laicais e de Serviços Eclesiais, mediante carta subscrita por Dom 

Severino Clasen, presidente da CEPL da CNBB (que não pôde estar presente) e 

Marilze José Lopes Schuina, presidente do CNLB. Estiveram presentes, além do bispo 

de Cachoeira do Sul, Dom Remídio José Bohn, cerca de 40 cristãos leigos 

representando as seguintes entidades: 

1. Comunidade Nossa Senhora da Esperança 

2. Movimento de Trabalhadores Cristãos 

3. Movimento Shöenstatt 

4. Movimento de Renovação Cristã do Brasil 

5. Movimento Familiar Cristão 

6. Movimento dos Focolares 



7. Movimento Comunhão e Libertação 

8. Congregação Mariana 

9. Encontro Matrimonial Mundial 

10. Instituição Teresina 

11. Equipes Docentes 

12. Conselho Nacional Irmandades São Benedito 

13. Obra Kolping do Brasil 

14. Legião de Maria 

15. Ordem Franciscana Secular 

16. CVX Comunidade de Vida Cristã 

17. Movimento Fé e Luz 

18. Movimento de Cursilhos de Cristandade 

 

Documento 105 da CNBB 

 Foi apresentado por Lucia Pedrosa, professora da PUC-RJ, doutora em Teologia e pós 

doutorada em Teologia da Espiritualidade pela Pontifícia Universitá Gregoriana de Roma, 

que participou do grupo de leigos e bispos que escreveu/editou o documento. Ressalte-

se que na festa de Cristo Rei deste ano será lançado o Ano do Laicato, que 

permanecerá por todo o ano de 2018.  

O documento, tema central da 54ª Assembleia da CNBB, 2016, divide-se em três 

capítulos, todos alicerçados no Evangelho de Mateus, quais sejam: 

i.  O Cristão Leigo, Sujeito na Igreja e no Mundo: Esperanças e Angústias (VER), “Se 

o sal perde seu sabor, com que se salgará?” (Mt 5,13); 

ii. Sujeito Eclesial: Discípulos Missionários e Cidadãos do Mundo (JULGAR) “Vós sois 

o sal da terra”. “Vós sois a luz do mundo”. (Mt 5,13-14) 

iii. A Ação Transformadora na Igreja e no Mundo (AGIR) “E a massa toda fica 

fermentada” (Mt 13,33). 

 

O documento 105 surge: 

i. Ao celebrar os 50 anos do encerramento de Concílio Vaticano II, que dedicou 

páginas maravilhosas à natureza, espiritualidade, missão e responsabilidade dos 

fiéis leigos; 

ii. Ao completar 30 anos da Exortação Pós-sinodal “Christifidelis Laici” (1988) sobre a 

Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo; 

iii. Recordando os ensinamentos do episcopado latino americano: 

 Medellín (1968): “os leigos cumprirão mais cabalmente sua missão de fazer com 

que a Igreja aconteça no mundo, na tarefa humana e na história”. 

 Puebla (1979): identifica os leigos como homens e mulheres da Igreja no 

coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da Igreja. 

 Santo Domingo (1992): chama os leigos de “protagonistas da transformação da 

sociedade”. 

 Aparecida (2007): pede “maior abertura de mentalidade para que atendam e 

acolham o „ser‟ e o „fazer‟ do leigo na Igreja, que pelo seu Batismo e sua 

Confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo” 



iv. Considerando o documento 62 da CNBB (1999) “Missão e Ministérios dos 

Cristãos Leigos e Leigas”. 

v. Com o vigoroso chamado do Papa Francisco para que todo o povo de Deus saia 

para evangelizar, expressada na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. 

 

Leigos: Sujeitos na Igreja 

O documento é categórico ao afirmar que o cristão leigo é sujeito eclesial para atuar na 

Igreja e no mundo. Trata da vocação dos cristãos leigos e leigas, corresponsáveis pela 

nova evangelização, tanto na Igreja como no mundo. 

O documento sustenta que a missão do cristão leigo é sair de si, iluminar, se doar, dar 

sabor e se dissolver. Devem ter olhares luminosos e corações sábios, para gerar luz, 

sabedoria e sabor, como Jesus Cristo e seu Evangelho. 

O documento destaca os avanços e recuos da maior consciência da identidade e da 

missão dos cristãos leigos e leigas desde o Vaticano II; mostra os rostos do laicato: os 

casais cristãos, as crianças, as mulheres, os jovens, os idosos, os solteiros, os viúvos, 

os vocacionados; define o campo específico de ação do cristão leigo: o mundo, o 

mundo globalizado; as tentações na missão; a necessária mudança de mentalidade e 

de estruturas; entre outros aspectos igualmente relevantes. 

No seguimento de Jesus, como seus discípulos, todos somos sujeitos de nossa vida e 

de nossa missão, conscientes de nossa dignidade, livres de qualquer escravidão e 

capazes de doar-nos ao serviço do Reino de Deus, da comunhão eclesial e do amor ao 

próximo (91). 

O documento apresenta os principais entraves à vivência do cristão como sujeito na 

Igreja e no mundo e os âmbitos de comunhão eclesial e a atuação do leigo como 

sujeito: a família, a paróquia, os Conselhos Pastorais, as assembleias e reuniões 

pastorais, as comunidades eclesiais, os movimentos, as associações de fiéis e de 

novas comunidades. Ainda, apresenta os carismas, serviços e ministérios da Igreja. 

 

Ação Transformadora 

O Papa Francisco quer uma Igreja de portas abertas; uma Igreja que se assemelhe a 

um hospital de campanha; mais forte no querigma do que no legalismo; Igreja de 

misericórdia mais do que da severidade; Igreja que não cresce por proselitismo, mas 

por atração (172). 

Motivados pelas orientações do Papa Francisco que convoca uma “Igreja em saída”, os 

cristãos leigos evangelizarão com ardor, dinamismo, ousadia, criatividade, coragem e 

alegria. Não terão medo de se sujar com a lama da estrada (173). 

O capítulo 3 do documento trata da espiritualidade encarnada do cristão leigo, a 

espiritualidade de comunhão e missão, a espiritualidade popular e do mundanismo 

espiritual. 

Como princípios para a ação transformadora o Papa Francisco (249) registra: 

i. O tempo é superior ao espaço; 



ii. A unidade prevalece sobre os conflitos; 

iii. A realidade é mais importante do que as ideias; 

iv. O todo é superior à parte. 

E, também, lembra o Beato Paulo VI sobre os leigos “A sua primeira e imediata tarefa 

não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial, mas sim (...) o vasto e 

complicado mundo da política, da realidade social e da economia, como também o da 

cultura, das ciências e das artes, da vida internacional e ainda, outras realidades 

abertas à evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das crianças e dos 

adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento (EN,70). 

O documento 105 da CNBB é de uma grande riqueza. É bem completo: não nos exige 

que consultemos outros documentos relacionados ao cristão leigo na Igreja e no 

mundo para entendermos que somos sujeitos na Igreja. Deixa claro que não 

precisamos aguardar ordens e instruções do clero para agirmos como sal e luz no 

mundo.  

A apresentadora do documento, professora Lucia, nos orienta a estudar o documento 

tomando apenas partes dele, sem a necessidade de ter que esgotá-lo numa leitura 

contínua, de uma só vez, do início ao fim. Demonstrou que muitas das partes do 

documento servem como orações que podem ser levadas para meditação e reflexão 

aos encontros e reuniões. 

 

Carta Igreja Rejuvenesce 

A apresentação deste documento, sobre a relação entre dons hierárquicos e 

carismáticos para a vida e missão da Igreja, coube ao professor teólogo Francisco 

Catão, que viveu os tempos do Concílio Vaticano II, já que naquela época estava 

desenvolvendo seu doutorado em Roma. Amigo de muitos conciliares, inclusive de 

Dom Hélder Câmara, com quem mantinha bom diálogo, entende como ninguém sobre 

o Concílio Vaticano II. 

A Congregação para a Doutrina da Fé, com este documento, deseja referir-se, à luz da 

relação entre dons hierárquicos e carismáticos, aos elementos teológicos e 

eclesiológicos cuja compreensão possa favorecer uma fecunda e ordenada 

participação das novas agregações na comunhão e missão da Igreja (3). 

Relembrou o professor Catão que somos cristãos leigos e leigas em uma Igreja em 

renovação. O Papa Francisco é o primeiro Papa que não viveu o Vaticano II. Ele não 

precisa interpretar o Concílio, como os outros ficaram o tempo todo fazendo: ele aplica 

e faz o que deveria ser feito e não foi realizado a partir do Vaticano II, que pretendeu 

ser uma Igreja aberta às realidades do mundo. 

Ressalta o professor que a questão do rejuvenescimento da Igreja está no claro 

entendimento da importância o Espírito Santo para Ela. Há que integrar o Espírito 

Santo na eclesiologia. Qual a realidade do Espírito Santo na Igreja? Ou como a Igreja 

se posiciona quanto ao Espírito Santo? 

A gênese da Carta é o nº 4 da Lumen Gentium “ ... O Espírito habita na Igreja e nos 

corações dos fiéis, como num templo. (...) Leva a Igreja ao conhecimento da verdade 



total, (Jo 16,13), unifica-a na comunhão e no ministério, dota-a e dirige-a com diversos 

dons hierárquicos e carismáticos, e embeleza-a com os seus frutos (1Cor 12,4 e 

outros). Faz ainda rejuvenescer a Igreja com a força do Evangelho, renova-a 

continuamente ... (Ap 22,17)”. 

Disse ainda o professor: a Igreja é dom de graça. O dom do Espírito Santo se 

manifesta através de dons hierárquicos e carismáticos. Os carismas não são graças, 

são expressões. Devemos viver o que nos diz o Espírito Santo, que está no íntimo de 

nossos corações. Nos processos transformadores nossa ação é sustentada pelo 

Espírito Santo.  

A Igreja é a comunhão de pessoas animadas pelo espírito de Jesus. Ela integrada -

clérigos e fiéis - funciona com os dons hierárquicos e carismáticos. O Espírito Santo é 

dado a cada um de nós. É o Espírito Santo que distribui os dons carismáticos a cada 

um, da forma que lhe apraz (1Cor 12,11). Somos chamados a sermos dóceis ao 

Espirito Santo. 

O Papa João Paulo II insistiu particularmente no princípio da coessencialidade destes 

dons. Ele diz “Repetidas vezes sublinhei que na Igreja não existe contraste nem 

contradição entre a dimensão institucional e a dimensão carismática, da qual os 

movimentos são uma expressão importante„. E, Bento XVI, aprofundou a afirmação de 

seu predecessor, recordando que “tal como na Igreja, as instituições essenciais são 

carismáticas, assim os carismas devem, de uma forma ou de outra, institucionalizar-se 

para que haja coerência e continuidade”. 

 

Conclusão: 

A reunião, que contou com a direção de Laudelino, ex-presidente e atual vice-

presidente do CNLB e assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da 

CNBB, foi muito bem conduzida e bastante participada. Naturalmente, devido ao 

tempo, os documentos foram apresentados em forma de “chaves para estudos”, 

ressaltando os pontos mais relevantes, aconselhando-se a estudá-los com mais calma. 

Foi recomendado que todos os movimentos e demais organismos laicais procurassem 

promover o lançamento do Ano do Laicato, assumindo abertamente a identidade do 

cristão leigo, qual seja a de sujeito eclesial, que juntamente com o clero, integra o Povo 

de Deus, caminhando pelas estradas, seguindo Jesus. 

Participaram da reunião representando a direção nacional do Movimento de Cursilhos 

de Cristandade, Antônio Carlos Medina (Tesoureiro) e Luiz Alberto Teixeira (do grupo 

de apoio) que integram o Grupo Executivo Nacional – GEN. 

 

 

 

 

 


