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FORMAÇÃO – JANEIRO DE 2018
Somos a Igreja do Senhor !!!
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a
serviço do Reino” (Tema do Ano do Laicato.
“Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 5,13-14
“Nós temos um longo caminho a percorrer para que, cada
vez mais, os fiéis leigos e leigas possam ser de fato sujeitos na Igreja em saída e sal da terra e
luz do mundo” (Cardeal Sérgio da Rocha, Presidente da CNBB)
"Não se trata simplesmente de abrir a porta para que venham,
para acolher, mas de sair porta fora, para procurar e encontrar" (Papa Francisco)
"E, nesse momento particular da história do Brasil, é preciso que
os cristãos assumam a responsabilidade de ser o fermento de uma sociedade renovada, onde
a corrupção e a desigualdade deem lugar à justiça e solidariedade" (Papa Francisco)
Iniciamos um novo ano e junto com ele a Igreja do Brasil estabeleceu o ano do laicato.
Uma oportunidade única para refletirmos o nosso papel de leigos e leigas na construção de
uma Igreja em saída, ou seja uma fé que não se conforme com as suas estruturas e que
busque encontrar os irmãos e irmãs espalhados pelo mundo e que precisam ouvir e praticar a
mensagem de Deus.
A antiga música católica nos conclama que somos Igreja e que juntos edificamos a
Igreja do Senhor. Os leigos precisam despertar do seu papel de anunciar Cristo de todos os
meios e modos. A missão não está restrita ao papa, bispos, padres, diáconos, religiosos e
religiosas. A missão é de todos nós e por essa razão somos conclamados a grita a um mundo
de dor e tristeza a beleza da salvação.
Ser sal da terra e luz do mundo consiste em uma grande responsabilidade. Em um
mundo que perdeu o sabor da vida, como poderei dar um novo encantamento? Em uma
sociedade de trevas e escuridão como posso ajudar a se enxergar uma luz no fim do túnel? A
resposta está no encontro pessoal com Cristo e no comprometer-se com Ele. A construção de
um reino de amor e justiça passa pelo compromisso de homens e mulheres que mesmo com os
seus defeitos enxergam como razão de suas vidas o seguimento de Jesus Cristo.
Um ano novo está iniciando e não devemos esquecer da razão de nossas vidas. Cristo
nos encantou tanto e nos amou de tal forma que seria egoísta de nossa parte deixar de trabalhar
para que os outros também pudessem ter contato com Ele. Queremos seguir a Cristo e são
muitos os desafios, por essa razão a Igreja quer discutir o papel do leigo, pois na Igreja do Brasil
mesmo diante de tantas dificuldades milhares de homens e mulheres anônimos dão a sua vida
pelo reino de Deus. O Ano do Laicato terá como objetivo geral: “Como Igreja, Povo de Deus,
celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar a sua
identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na
sociedade”.
Para dinamizar o ano do laicato, a Igreja do Brasil pede que todos possam estudar e
dinamizar o documento 105 da CNBB. Tal documento foi aprovado na 54ª Assembleia Geral da
CNBB e tem como perspectiva a afirmação do leigo como verdadeiros sujeitos eclesiais. O
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documento visa animar o leigo e a leiga a perceber o seu papel fundamental na construção da
Igreja e na evangelização despertando o protagonismo e reconhecendo o valor de todos os seus
trabalhos na Igreja e no mundo.
O Documento 105 está dividido em três capítulos além de uma Introdução e conclusão.
O primeiro capítulo é titulado “O Cristão Leigo, Sujeito na Igreja e no Mundo: esperanças e
angústias” e trata da descoberta da vocação e missão do cristão leigo e leiga na Igreja e na
Sociedade. O segundo capítulo é titulado: “Sujeito Eclesial: Discípulos Missionários e Cidadãos
do Mundo” e trata da compreensão da identidade e da dignidade laical como sujeito eclesial e
identifica a atuação dos leigos, considerando a diversidade de carismas, serviços e ministérios
na
Igreja.
O terceiro capítulo, o mais longo, é titulado “A Ação Transformadora na Igreja e no Mundo” e
aborda a dimensão missionária da Igreja e indica aspectos, princípios e critérios de formação do
laicato, e aponta ainda lugares específicos da ação dos leigos. A Conclusão apresenta nove
aspectos de itens importantes encontrados no Documento da CNBB 105.
Apenas com o compromisso de todos os cristãos é que o propósito da Igreja de Cristo
será efetivado. A Igreja existe para anunciar a boa nova a todos os povos. Não se trata de um
clube ou de uma sociedade de amigos mas de um espaço de compromisso com a boa nova de
Cristo.
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