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NE2 CC3/2017 – Recife-PE, 14 de março de 2017. 

 

Ref. CNLB -  Doc. 105 

 

Prezados Irmãos e Irmãs em Nosso Senhor Jesus Cristo: 

 

Estivemos no último final de semana em Garanhuns-PE, participando da VIIº Assembleia Geral 

Ordinária do CNLB - Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Regional Nordeste 2, oportunidade que 

conhecemos e interagimos com muitos irmãos de outros Movimentos, Pastorais, Comunidades e 

outros grupos e denominações da Igreja Católica, sempre em busca da construção de uma Igreja viva, 

atuante e comprometida com a Missão. 

 

O tema trabalhado na Assembleia foi Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade: Sal da Terra 

e Luz do Mundo, tendo como assessora a professora de Teologia da PUC-RJ, Lúcia Pedrosa, que 

possui doutorado em Teologia e pós-doutorado em Teologia da Espiritualidade pela Pontifícia 

Universitá Gregoriana de Roma. Ela integrou a equipe de preparação do documento 105 da CNBB, 

juntamente com mais três leigos e quatro bispos. 

 

A participação neste evento reforça muito a importância de debruçarmos sobre o documento 105 que 

resgata todos os principais documentos que tratam do Cristão Leigo do e pós Vaticano II, como a 

Lumen Gentium, o Christifidelis Laice, o documento 62 da CNBB e o Evangelii Gaudium do Papa 

Francisco, despertando a consciência quanto a identidade, vocação, espiritualidade e missão dos 

leigos e leigas como sujeitos na Igreja e na sociedade, sendo sal e luz no mundo (Mt. 5,13-14), 

assumindo seu compromisso batismal no dia a dia nos seus ambientes. 

 

Já a partir de novembro deste ano, e durante todo o ano de 2018, a Igreja volta sua atenção 

especialmente para o cristão leigo, grande maioria do Povo de Deus no mundo. Portanto, devemos 

cada vez mais assumir o compromisso de “sermos Igreja no mundo e o mundo na Igreja (Puebla). 

 

Com a certeza da proteção de Maria em todos os instantes de nossas vidas, recebam meu abraço. 

 

Teixeira 


