
CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS NA IGREJA E NA SOCIEDADE 

 

Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade foi o tema central da 54ª assembleia 

geral ordinária da CNBB, em abril de 2016, em Aparecida-SP. Com o lema: “Sal da Terra e Luz 

do Mundo” (Mt 5,13-14), tornou-se o título do Documento 105, que teve sua 1ª. edição 

publicada em 2017.   

Os bispos se dirigem aos cristãos leigos e leigas “agradecidos pelo testemunho de sua fé, 

pelo amor e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo com que se doam ao nosso povo, às nossas 

comunidades, às suas famílias, às suas atividades profissionais, até ao sacrifício de si. O laicato 

como um todo é um ‘verdadeiro sujeito eclesial’ (cf. DAp, n. 497a)” (n. 1). O documento “tratou 

da vocação dos cristãos leigos e leigas, verdadeiros sujeitos eclesiais e corresponsáveis pela 

nova evangelização, tanto na Igreja como no mundo” (n. 2).  

A reflexão segue inspirada pela “caminhada da Igreja na América Latina e no Brasil, a 

celebração do cinquentenário da conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II, a atualidade da 

Conferência de Aparecida e a eclesiologia missionária e renovadora do Papa Francisco” (n. 2), 

expressa de modo contundente na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (2013).  

Também “a realidade eclesial, pastoral e social dos tempos atuais torna-se um forte apelo 

... para fazer crescer a participação e o protagonismo dos leigos (n. 3), em sua “dimensão 

pastoral, evangelizadora e missionária” (n. 4). 

Citando a constituição dogmática Lumen Gentium (n. 31), o documento enfatiza a índole 

secular, ao afirmar que “a vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas 

temporais, em busca do Reino de Deus. São chamados por Deus a serem fermento de 

santificação no seio do mundo” (n. 5). De fato, Christifideles Laici fala que, pela índole secular 

dos fiéis leigos, seu agir se dá preferentemente na sociedade, com o objetivo de transformá-la 

segundo os critérios do Evangelho. Ecclesia in America fala de ‘secularidade’ (EAm 103). 

Os leigos são interpelados a agirem no “vasto e complicado mundo da política, da 

realidade social, da economia, da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, dos 

mass media 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” (n.6, citando 

EN n.70). 

Participar na ação pastoral da Igreja é uma “responsabilidade laical que nasce do Batismo 

e da Confirmação” (n. 8, cf. EG, n. 102) e tem a ver com a “identidade, vocação, espiritualidade 

e missão dos leigos na Igreja e no mundo” (n. 9). Jesus Cristo e sua Palavra, a Igreja e sua 

missão, os documentos da Igreja e sua ação pastoral, são critérios sólidos para se responder: 

Quem é o leigo? A que é chamado? Quem é que chama? O que lhe dá sentido? O que realiza? 

Seguindo o método ver-julgar-agir, o documento procura ver “os rostos do laicato”, julgar 

“em perspectiva eclesiológica, considerando a diversidade de carismas e ministérios na Igreja” e 

agir, tratando da “ação transformadora dos cristãos leigos na Igreja e no mundo” (n. 12). 
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Outros anteriores documentos sobre o laicato, desde o Concílio Vaticano II, embasam o 

atual, especialmente a Lumen Gentium (n. 17) e a Exortação Apostólica pós-sinodal 

Christifideles Laici, de São João Paulo II, sobre a vocação e missão dos leigos, de 30 de 

dezembro de 1988. 

Christifideles Laici. Os leigos são “sujeitos ativos na Igreja e no mundo, membros da 

Igreja e cidadãos da sociedade humana” (n.18). A eles é dirigido o convite do Senhor: “Ide, 

também vós, para a vinha” (Mt 20,4.8). A conclusão do documento (n. 64) traz uma clara 

síntese: 

Na luz e na força do Espírito, há que se discernir e acolher o renovado apelo do Senhor, 

no sentido de novamente propor ao mundo de hoje o mistério da Sua comunhão e o dinamismo 

da Sua missão de salvação, em particular, descobrindo o lugar e o papel específicos dos fiéis 

leigos. São João Paulo II quer despertar a consciência eclesial, isto é, a consciência de serem 

membros da Igreja de Jesus Cristo, participantes no seu mistério de comunhão e na sua energia 

apostólica e missionária. É de particular importância que todos os cristãos tenham consciência 

da dignidade extraordinária que lhes foi conferida no santo Batismo: tornarmo-nos filhos 

amados do Pai, membros incorporados em Jesus Cristo e na Sua Igreja, templos vivos e santos 

do Espírito. Essa realidade se exprime e se realiza nos fiéis leigos segundo “a índole secular” 

que lhes é própria e peculiar. A consciência eclesial comporta, juntamente com o sentido da 

comum dignidade cristã, o sentido de pertencer ao mistério da Igreja-Comunhão: este é um 

aspecto fundamental e decisivo para a vida e para a missão da Igreja. À Igreja cabe realizar a 

nova evangelização, de que o mundo atual tem tanta necessidade. Os fiéis leigos devem sentir-se 

parte viva e responsável desta tarefa, chamados como são a anunciar e a viver o Evangelho ao 

serviço dos valores e das exigências da pessoa e da sociedade (conclusão de ChrL). 

O Documento 105 leva em consideração documentos do Magistério do Episcopado 

Latino-americano (n. 19), como Medellín (1968): o agir no mundo e na história; Puebla (1979): 

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

da Igreja; Santo Domingo (1992): protagonistas da transformação da sociedade; Aparecida 

(2007): Os fiéis leigos e leigas, discípulos e missionários de Jesus, luz do mundo (5.3.4 – n. 209-

215). “Os leigos, conscientes de sua chamada à santidade em virtude de sua vocação batismal, 

são os que têm de atuar à maneira de fermento na massa para construir uma cidade temporal que 

esteja de acordo com o projeto de Deus” (DAp 505).  

Atuação dos fiéis leigos e leigas. O Documento 105 afirma (n. 86), citando Aparecida 

(213), que cita João Paulo II (EAm 44 e PG 11), é emblemático: “a evangelização do Continente 

não pode realizar-se sem a colaboração dos fiéis leigos. Hão de ser parte ativa e criativa na 

elaboração e execução de projetos pastorais a favor da comunidade. Isso exige, da parte dos 

pastores, maior abertura de mentalidade para que entendam e acolham o ‘ser’ e o ‘fazer’ do leigo 

na Igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Em 

outras palavras, é necessário que o leigo seja levado em consideração com espírito de comunhão 

e participação” (DAp 213). 

CNBB Doc 62: Missão e Ministério dos cristãos leigos e leigas (Itaici, 22 de abril de 

1999). Esse documento segue na “perspectiva da teologia e da organização dos ministérios na 
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comunidade” (n. 20). Afirma que “fenômeno importante é o crescimento dos movimentos 

eclesiais entre nós” (n. 37). E que é “competência dos leigos a tarefa de promover a justiça e a 

paz, prestar solidariedade e serviço aos irmãos, especialmente aos mais necessitados” (n. 61). E 

“ao mesmo tempo contribuírem para a edificação da comunidade eclesial. Dessa forma, a missão 

evangelizadora da Igreja é realizada por todo o povo de Deus, com sua variedade de vocações e 

ministérios” (n. 62). E que a “índole secular” do laicato o impulsiona a evidenciar a missão da 

Igreja no mundo (cf. n. 99), como uma comunidade profética, missionária, acolhedora, 

participativa e misericordiosa (114-125). Conclui sintetizando no que se refere à formação, 

espiritualidade e organização do laicato (176-193).  

Avanços do laicato. Ao refletir sobre a identidade e missão dos leigos na Igreja e no 

mundo, constata-se, desde o Concílio Vaticano II, importantes avanços no que se refere à 

consciência de sua identidade e sue compromisso eclesial, dentre os quais o que segue: 1. A 

criação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) e dos Conselhos de Leigos nos 

regionais e dioceses do país (n. 25); 2. “Leigos e leigas que exercem o ministério de teólogos, 

leigos formados em teologia, pregadores da Palavra, especializados em espiritualidade, em 

conhecimentos bíblicos, litúrgicos, pastorais e em retiros espirituais” (n. 26); 3. Defesa do 

nascituro, da Família e atendimento a pessoas necessitadas (n. 30); 4. Leigos e leigas 

competentes nos diversos setores da sociedade: professores, políticos, juristas, médicos, 

cientistas, sociólogos, psicólogos, comunicadores, profissionais em diferentes áreas, artistas ... 

(n. 33); 4. Compromisso “com os movimentos sociais, movimentos populares, sindicais e 

conselhos paritários de políticas públicas e outros, nas periferias urbanas e rurais” (n. 34). 

O documento não deixa de apontar também retrocessos, como o regresso ao 

tradicionalismo, apatia, indiferença, mundanismo, enfraquecimento do profetismo e da dimensão 

social do Evangelho (38-50) e outros. Faz uma análise consistente sobre o mundo globalizado 

(66-77), abordando suas bases fundamentais (68-70); a lógica individualista (71-74); as 

contradições (75-76); suas características socioculturais (77).  

 

Perspectivas pastorais da Evangelização 

 

A missão da Igreja é evangelizar, tendo como primeiros agentes os pastores, que são os 

ministros ordenados. Estes contam com o auxílio de agentes de pastoral leigos e leigas, 

presentes e atuantes na Igreja e na sociedade. 

Há que se distinguir três tipos de presença dos leigos na Igreja: 1. os católicos em geral, 

incluindo os não praticantes e que constituem a maioria; 2. os católicos que vão à Igreja, isto é, 

os que cumprem o preceito dominical e pedem o batismo para os filhos; estes em número 

menor; 3. os leigos envolvidos nas pastorais internas à vida da Igreja (catequese, liturgia, etc ...), 

que constituem um número bem menor que as categorias anteriores. Dentre esses, uma minoria 

ainda mais expressiva, que são os envolvidos nas pastorais sociais e nos conselhos de leigos. 

No momento em que a Evangelização toma um caráter organizativo, metodológico, 

programático, contando com eficiência e visando resultados, aqui se está falando de Pastoral, 
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tendo à frente os pastores. E os detalhes operativos desse processo são as Pastorais. Portanto, 

para que a evangelização aconteça, traçam-se Perspectivas Pastorais. Seguem algumas dessas 

perspectivas. 

1. Evangelização e Missão. À luz do Documento de Aparecida (2007) e da Exortação 

Apostólica Evangelii Gaudium (2013), do Papa Francisco, vem-se enfatizando a dimensão 

missionária da Igreja. Fala-se de ‘conversão pastoral’ e da superação de uma pastoral de 

manutenção em vista da almejada missionariedade da Igreja. O Papa enfatiza, desde o primeiro 

momento do seu Pontificado, a necessidade de uma ‘Igreja em saída’, interpelada a ir ao 

encontro dos afastados. Uma Igreja da acolhida, da misericórdia; uma Igreja ‘pobre para os 

pobres’, um hospital de campanha. 

2. Evangelização e ministério dos leigos e leigas. “É absolutamente necessário que cada 

fiel leigo tenha sempre viva consciência de ser um “membro da Igreja”, a quem se confia um 

encargo original, insubstituível e indelegável, que deverá desempenhar para o bem de todos. 

Numa tal perspectiva, assume todo o seu significado a afirmação conciliar sobre a necessidade 

absoluta do apostolado de cada pessoa” (ChrL 28). 

3. Evangelização, Globalização, pastoral urbana, areópagos de hoje. A globalização é 

a marca da Pós-modernidade. No que tange à evangelização, apresenta características fortes da 

chamada ‘mudança de época’, a cujas características, a exortação Christifideles Laici já fazia 

referência:  

 “Países inteiros e nações, onde a religião e a vida cristã foram em tempos tão prósperas e 

capazes de dar origem a comunidades de fé viva e operosa, encontram-se hoje sujeitos a dura 

prova, e, por vezes, até são radicalmente transformados pela contínua difusão do indiferentismo, 

do secularismo e do ateísmo ... Ora, a indiferença religiosa e a total insignificância prática de 

Deus nos problemas, mesmo graves, da vida não são menos preocupantes e subversivos do que o 

ateísmo declarado” (ChrL 34).  

Chegou a hora da Igreja (pastores e leigos) se lançar numa nova evangelização, de modo 

que, segundo o documento de Aparecida, esta precisa acontecer nos “novos areópagos e centros 

de decisão” (DAp 10.4). “Novos areópagos: o mundo das comunicações, a construção da paz, o 

desenvolvimento e a libertação dos povos, sobretudo das minorias, a promoção da mulher e das 

crianças, a ecologia e a proteção da natureza, ‘o vastíssimo areópago da cultura, da 

experimentação científica, das relações internacionais’ (RM 37)” (DAp 491). 

Desse modo, os leigos são “discípulos missionários na vida pública” (DAp 10.5), 

chamados a serem “fermento na massa para construir uma cidade temporal que esteja de acordo 

com o projeto de Deus” (DAp 505) e a empenhar-se “nos âmbitos da política, da economia e nos 

centros de decisão” (DAp 506), malgrado as dificuldades pela “influência de uma cultura 

frequentemente dominada pelo materialismo, pelos interesses egoístas e por uma concepção de 

ser humano contrária à visão cristã” (idem). 

4. Evangelização e religiosidade popular. Bento XVI afirma que a piedade popular “é o 

precioso tesouro da Igreja Católica na América Latina, e que ela deve proteger, promover e, no 

que for necessário, também purificar” (Discurso Inaugural, Aparecida, 13.05.2007). O 
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Documento de Aparecida classifica a piedade popular como um dos lugares de encontro com 

Jesus Cristo (cf. n. 258-265). Dá destaque às “peregrinações onde é possível reconhecer o Povo 

de Deus a caminho ... O próprio Cristo se faz peregrino e caminha ressuscitado entre os pobres. 

A decisão de caminhar em direção ao santuário já é uma confissão de fé, o caminhar é um 

verdadeiro canto de esperança e a chegada é um encontro de amor ... O amor se detém, 

contempla o mistério, desfruta dele em silêncio ... Um breve instante condensa uma viva 

experiência espiritual” (259). 

5. Evangelização, movimentos eclesiais e novas comunidades. No contexto da 

participação do leigo, “é sinal de esperança o fortalecimento de várias associações leigas, 

movimentos apostólicos eclesiais e caminhos de formação cristã, comunidades eclesiais e novas 

comunidades” (DAp 214). São aspectos que têm estrito relacionamento com a identidade cristã 

do leigo e seu protagonismo.  

6. Evangelização, doutrina social da Igreja e opção pelos pobres. Aqui incluem-se 

categorias como fé e compromisso social, fé e política, pastorais sociais. “A evangelização 

esteve sempre unida à promoção humana e à autêntica libertação cristã” (Bento XVI, Discurso 

Inaugural). A opção pelos pobres, evangélica e eclesial, é a grande referência da vida e da ação 

da Igreja, dos pastores e dos leigos, de modo que é emblemático o que disse Bento XVI, em 

Aparecida: “a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que 

se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua pobreza” (DI 3). De fato, “os rostos 

sofredores dos pobres são rostos sofredores de Cristo” (SD 178). Um minucioso parágrafo de 

Aparecida elenca quais são esses rostos: “a globalização faz emergir, em nossos povos, novos 

rostos pobres ... novos excluídos: os migrantes, as vítimas da violência ... A Igreja, com sua 

Pastoral Social, deve dar acolhida e acompanhar essas pessoas” (DAp 402). 

7. Evangelização e iniciação cristã. O Documento de Aparecida define que “a iniciação 

cristã, que inclui o querigma, é a maneira prática de colocar alguém em contato com Jesus 

Cristo e iniciá-lo no discipulado, fortalecendo a unidade dos três sacramentos de iniciação ... É a 

primeira iniciação nos mistérios da fé, seja na forma do catecumenato batismal para os não 

batizados, seja na forma de catecumenato pós-batismal para os batizados não suficientemente 

catequisados (DAp 288).   

Há um caminho a percorrer que passa pelo encontro, conversão, discipulado, comunhão e 

missão (cf. DAp 289). Para tanto, há um processo catequético de formação a partir da “catequese 

básica e fundamental” passando depois para a “catequese permanente que continua o processo 

de amadureciento da fé, o discernimento vocacional e a iluminação para projetos pessoais de 

vida” (cf. DAp 294). 

A iniciação cristã se explica como “um processo formativo do discípulo missionário de 

Jesus Cristo”. Um itinerário para viver em Cristo! Um caminho que conduz a uma vivência cada 

vez mais autêntica na comunidade cristã. Uma experiência catecumenal, inspirada e 

fundamentada no Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA). “É um encontro com o Senhor 

na vida em sociedade, na fraternidade cristã, na participação da liturgia e na missão eclesial” 

(Documentos da CNBB 107, Iniciação à vida cristã: itinerário para formar discípulos 

missionários, 2017, n. 49). 
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8. Evangelização e ecologia. O Documento de Aparecida fala da “boa nova do destino 

universal dos bens e da ecologia (DAp 125-126). A Igreja, no Brasil, tem sido protagonista na 

defesa do meio ambiente, notadamente pelas Campanhas da Fraternidade de cunho ecológico, 

que buscam fortalecer, à luz da fé, o empenho pela implantação de políticas públicas que 

garantam a integridade e o futuro da casa comum, o Planeta Terra, e a defesa da vida humana e 

sua dignidade. Foram oito as campanhas sobre ecologia e meio ambiente, com os temas: 

preserve o que é de todos (1979), terra (1986), povos indígenas (2002), água (2004), Amazônia 

(2007), a vida no Planeta (2011), saneamento básico (2016) e biomas brasileiros (2017).  

A Encíclica Laudato Sii (2015), do Papa Francisco, ofereceu um profético impulso nesse 

sentido. “O que está acontecendo com a nossa casa” é o título do primeiro dos seis capítulos da 

encíclica. É uma espécie de diagnóstico; afinal os ecossistemas mundiais, que são as reservas 

mais importantes da biosfera, a biodiversidade, estão ameaçados. As mudanças climáticas, 

resultantes do aquecimento global, deveriam despertar, no mínimo, inquietação; a realidade é 

preocupante. 

O Papa elenca os ‘eixos’ que percorrem a encíclica: a relação íntima entre os pobres e a 

fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está interligado no mundo, a crítica ao princípio 

tecnocrata de poder, a necessidade de nova compreensão da economia e do progresso, o sentido 

humano da ecologia (relação entre ecologia ambiental e ecologia humana, isto é, uma ecologia 

integral), a responsabilidade política e a proposta de um novo estilo de vida.  

9. Evangelização, Família e Defesa da Vida. O Documento de Aparecida qualifica a 

Família, fundada sobre o sacramento do matrimônio, como “um dos tesouros mais importantes 

dos povos latino-americanos e caribenhos e é patrimônio da humanidade inteira” (DAp 432). 

Tem seu espelho na Santíssima Trindade e como modelo a Família de Nazaré. A pastoral 

familiar proclama o evangelho da família, promovendo a defesa e a cultura da Vida, esforçando-

se para evitar a legalização do aborto e eutanásia.   

É vasta a temática e a literatura eclesial sobre a identidade dos fiéis leigos na Igreja. 

Tomando por base a Lumen Gentium, constata-se que “o apostolado dos leigos é a participação 

na própria missão salvífica da Igreja, e a este apostolado são destinados todos pelo próprio 

Senhor ao receberem o Batismo e a Confirmação ... São chamados de modo especial a tornar 

presente e operante a Igreja naqueles lugares e circunstâncias onde ela só por meio deles pode 

vir a ser sal da terra. Assim, todo o leigo, por virtude dos dons que recebeu, é testemunha e ao 

mesmo tempo instrumento vivo da missão da própria Igreja ‘segundo a medida do dom de 

Cristo’ (Ef 4,7)” (n. 33). 

“Pesa ainda sobre todos os leigos o encargo glorioso de trabalhar para que o plano 

divino da salvação atinja cada vez mais todos os seres humanos, em quaisquer tempos e lugares. 

Abram-se-lhes, pois, todos os caminhos para que, segundo as suas forças e as necessidades dos 

tempos, participem também eles, ardorosamente, na tarefa salvadora da Igreja” (idem). 

 

Dom Pedro Luiz Stringhini 

Mogi das Cruzes, 12 de setembro de 2017 


