CNLB- Conselho Nacional do Laicato do Brasil
ORIENTAÇÕES PARA OS ANIMADORES/AS
DOS GRUPOS

Para que todos participem bem dos Círculos de Reflexão, alguns
pontos devem ser observados pelos animadores de grupo:

CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS NA IGREJA E NA
SOCIEDADE

1- Formar uma equipe para animar e organizar o estudo do
Documento da CNBB105. Preparar bem o ambiente;
2- É bom que o coordenador convide a todos que participarão
do grupo para uma reunião preparatória onde se distribui as
cartilhas para conhecimento antecipado de todos e todas;
3- Marcar as casas onde serão realizados os encontros e
prepara-los bem. Não se esqueça de animar a todos para
participarem da celebração final na comunidade;
4- Preparar juntos a celebração final, ver os símbolos a serem
providenciados para os encontros, as leituras, os cantos;

Sal da Terra e Luz do Mundo (Mt 5, 13-14)
5- Em cada encontro, envolver a todos, principalmente os
jovens;
6- Despertar nos participantes o desejo de se encontrar sempre
para estudar, refletir e assumir um compromisso como
“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”.

SOLENIDADE DE CRISTO REI
DIA NACIONAL DOS CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS
CÍRCULOS DE REFLEXÃO
2016

APRESENTAÇÃO
Os cristãos leigos e leigas devem viver conforme o Evangelho
no encontro com Jesus Cristo, Rei do Universo. Nele, somos
convocados e chamados a viver, experimentar a graça e buscar o
alívio diário na vida, conforme os dons que recebemos de Deus.
Terminando o ano litúrgico, quando destacamos a festa de
Cristo Rei e o dia dos leigos, queremos exaltar aqueles e aquelas
que não têm a proteção, o carinho e a ternura da Igreja de Jesus
Cristo. Por isso, convocamos a todos para dar atenção especial aos
que mais necessitam e que o nosso modo de rezar e de acolher,
como cristãos leigos e leigas, siga as orientações do Papa
Francisco: “Animados pelos seus Pastores, os cristãos são
chamados, em todo lugar e circunstância, a ouvir o clamor dos
pobres “(AE 191).
O ser humano cresce na medida em que se deixa sensibilizar
pelos que mais necessitam e lhe oferece conforto e acolhida. O
Reino anunciado por Jesus Cristo, e no qual ele mesmo se coloca
como Rei e que nós queremos seguir e alcançar para toda a
eternidade, exige dos batizados um olhar misericordioso e regado
pela misericórdia divina.
No exercício diário, a busca do encontro com Jesus Cristo
nos fortalece e amadurece na vida espiritual. O Documento 105 da
CNBB, que se refere aos cristãos leigos e leigas no Brasil, esclarece:
“O encontro com Jesus Cristo leva a uma espiritualidade integral.
Esta contempla a conversão pessoal, o discipulado, a experiência
comunitária, a formação bíblico-teológica e o compromisso
missionário. No encontro com Jesus Cristo, vivo, descobre-se e
vivencia-se o mistério trinitário. A natureza missionária da Igreja é
fruto dessa vida trinitária revelada aos discípulos, os quais
participam da obra de Deus no mundo” (Doc. CNBB 105, n.188).
É missão de todos nós, anunciar o Reino de Deus. Jesus
Cristo, Rei do Universo, tem a força do amor para sensibilizar os
corações humanos e integrá-los com toda a criação, obra do Deus
criador, que enviou seu Filho ao mundo para reinar e chamar todos
a si, para que todos sejamos um em Deus.

O verdadeiro discernimento espiritual abre portas para que o
mundo creia que Deus nos enviou para humanizar os povos e fazer
com que todos sejam discípulos do Senhor. “A missão precisa do
“pulmão da oração”, da mística, da espiritualidade, da vida interior”
(Doc. 105, n. 196).
O exercício diário da vida de oração, o recolhimento e a
meditação da Palavra de Deus iluminam a caminhada cristã no
seguimento a Jesus Cristo. Esta atitude traz os benefícios da
pertença ao Reino a nós prometido e anunciado por Jesus Cristo.
Queremos conhecer e buscar o Reino de Deus que já está entre
nós.
A Igreja, conforme o documento da CNBB, nos chama a
“Incentivamos os irmãos leigos e leigas a acreditarem na própria
vocação como sujeitos de uma missão específica. A sociedade
humana em construção e a Igreja em missão contam com cristãos
convictos da própria responsabilidade, dispostos a acolher desafios,
alegres em abrir caminhos novos na construção do Reino do Senhor
Jesus, reino da verdade e da vida, reino de justiça, do amor e de
paz”. (Doc. 105, n.277).
Com grande satisfação me dirijo a todos os cristãos leigos e
leigas do Brasil para incentivá-los à participação litúrgica e à
reflexão, para que, na festa de Cristo Rei, todos os batizados
possam se sentir Igreja e acolhidos por Deus para que juntos
caminhemos rumo à Festa, que nos é oferecida e garantida por
Jesus Cristo, Rei do Universo.
Que a Santíssima Trindade, comunidade perfeita, nos inspire
bons momentos de vivência dos sinais do Reino de Deus entre nós.

Dom Frei Severino Clasen, OFM
Bispo Diocesano de Caçador
Presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para o
Laicato.

DIA NACIONAL DOS CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS
Chegamos a mais uma “Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo Rei do Universo” em que celebramos o “Dia Nacional dos
Cristãos Leigos e Leigas”.
A data é celebrada a cada ano pelo Conselho Nacional do
Laicato do Brasil (CNLB) desde 1991, em continuidade com o que
fazia a Ação Católica neste dia, “com confraternizações,
celebrações e, principalmente, renovação das promessas
batismais”.
O CNLB oferece este subsídio de reflexão e celebração aos
regionais, (arqui)dioceses, paróquias, movimentos, pastorais,
associações laicais, comunidades e outros.
Os textos utilizados neste subsídio têm como referência o
Documento da CNBB, 105 – “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e
na Sociedade – Sal da Terra e Luz do Mundo”.
Em cada encontro, uma apresentação do tema é iluminado
pela palavra de Deus.
No primeiro encontro, destacamos avanços e recuos da
caminhada dos cristãos leigos e leigas e rostos do laicato; no
segundo encontro, o cristão leigo e leiga como sujeito eclesial; no
terceiro encontro, a ação transformadora dos cristãos leigos e
leigas.
Como verdadeiros sujeitos eclesiais e corresponsáveis pela
evangelização na Igreja e no mundo, somos convocados, a nos
misturar à massa e transformá-la, a dar sabor e a dissipar as trevas
e o medo e fazer a luz de Cristo brilhar nos vários campos de
atuação.
Um viva ao laicato brasileiro, mulheres e homens que
constroem o Reino da verdade, da graça, do amor e da paz, como
ramos na Videira, como os Bem Aventurados do Reino, imagem e
Corpo de Cristo.

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
Sinal da Cruz!
Invocação ao Espírito Santo!

Oremos:
Senhor Jesus Cristo,
Tu, que caminhastes no chão deste mundo,
Testemunhando o Projeto de Deus para a humanidade,
Ensinando homens e mulheres a viverem a radicalidade dos valores
do Reino de Deus,
Chamando todos à decisão do seguimento e a assumirem as
exigências da Missão,
Faze com que nós, cristãos leigos e leigas,
Respondamos com a vida ao Teu chamado,
Na nossa vida pessoal, na família, na comunidade, no trabalho, na
ação política e na sociedade.
Que hoje se revigorem em nós as motivações e a graça dos
Sacramentos do Batismo e da Crisma,
Doados pelo amor da Trindade Santa,
Tornando-nos “protagonistas da evangelização”,
Testemunhando presença na construção de uma sociedade justa e
solidária.
Que nossa disposição de conversão nos leve a amar os excluídos e
a superar a exclusão
Particularmente a exclusão dos empobrecidos e injustiçados,
Para assumir com responsabilidade e discernimento
A exigência de novos ministérios,
Respondendo criativamente aos desafios de nosso tempo...Amém.

Marilza José Lopes Schuina
Presidente do CNLB
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PRIMEIRO ENCONTRO

A caminhada dos cristãos leigos e
leigas: avanços e recuos
(Ambientação: Imagens, símbolos dos

diversos campos de atuação do leigo
no mundo)
(Enquanto cantamos vamos acolhendo os
presentes acariciando o rosto um do outro).

CANTO- Oi que prazer, que alegria/o
nosso encontro de irmãos! (bis)/ Senhor,
tu nos abençoa, gostosa é nossa união!
(ODC)

ACOLHIDA
Animador/a: Bem-vindas e bem-vindos, irmãs e irmãos. Neste mês
dedicado aos leigos e leigas vamos retomar nossa reflexão sobre
“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”.

CANTO: Eu quero ver, eu quero ver acontecer, um sonho bom,
sonho de muitos acontecer.
Sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão, sonho que se sonha
juntos, é sinal de solução, então, vamos sonhar companheiros,
sonhar ligeiro, sonhar em mutirão.

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS (pág.5 )
 REFLETINDO O TEMA DE HOJE
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Animador/a: A renovação eclesiológica conciliar compreendeu o

cristão leigo plenamente como membro efetivo da Igreja e não como
um fiel de pertença menor ou inferior, a quem faltasse algo da
comum dignidade cristã (LG, cap. 4).
A Exortação Christifideles Laici retoma e afirma o significado positivo
dos fiéis leigos como membros do Povo de Deus: sujeitos ativos na
Igreja e no mundo, membros da Igreja e cidadãos da sociedade
humana (CfL, n. 59).
A Igreja na América Latina e Caribe, segue as pegadas da
renovação conciliar:
Leitor/a 1: Medellín (1968): “os leigos cumprirão mais cabalmente
sua missão de fazer com que a Igreja ‘aconteça’ no mundo, na
tarefa humana e na história” (DM, n. 10,2.6).
Leitor/a 2: Puebla (1979): “homens e mulheres
da Igreja no coração do mundo e homens e
mulheres do mundo no coração da Igreja” (DP, n.
786).
Leitor/a 1: Santo Domingo(1992): “protagonistas
da transformação da sociedade” (DSD, n. 98).
Leitor/a 2: Aparecida (2007): pede “maior
abertura de mentalidade para entender e acolher
o ‘ser’ e o ‘fazer’ do leigo na Igreja, que por seu
batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus
Cristo” (DAp, n. 213).
TODOS/AS: Em 1999, a CNBB lançou o documento Missão e

Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigas (CNBB, Doc. 62)
Animador/a: Na caminhada de maior consciência da identidade e da

missão dos cristãos leigos e leigas, a teologia do laicato alcançou
grandes avanços:
Leitor/a 1: A criação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil –
(CNLB).
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Leitor/a 2: Aumento do número de cristãos leigos e leigas que
exercem o ministério de teólogos, pregadores da Palavra,
especializados em espiritualidade...
Leitor/a 1: As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, os grupos
bíblicos de reflexão, as pequenas comunidades, a catequese, as
celebrações da Palavra, as escolas de teologia, as pastorais, os
movimentos, as novas comunidades.

TODOS/AS: Perduram ainda a sacramentalização, o devocionismo
e o clericalismo.
Leitor/a 1: Há desconhecimento, desinformação e oposição às
comunidades eclesiais de base, às questões agrárias, indígenas e
afros, à teologia da libertação e rejeição da política.
Leitor/a 2: Há resistências quanto à opção pelos pobres.
TODOS/AS: Persiste ainda o amadorismo em relação à preparação
e formação das lideranças

TODOS/AS: O crescimento da consciência missionária.
Leitor/a 1: A atenção e cuidado com o nascituro, as crianças, os
jovens, a mulher, o idoso, a família.
Leitor/a 2: Leigos e leigas qualificados para a administração dos
bens de suas dioceses.

Animador/a: Vamos conversar?
1- Conhecemos a história do laicato em nossa diocese?
2- Quais são os avanços? Quais são os recuos?

TODOS/AS: Muitos cristãos leigos e leigas, comprometidos com os
movimentos sociais, movimentos populares, sindicais e conselhos
paritários de políticas públicas e outros.

Animador/a: Uma necessidade do cristão leigo e leiga é de pertencer

Animador/a: Vê-se que são vários os avanços, mas é ainda
insuficiente e até omissa a ação do leigo e da leiga nas estruturas e
realidades do mundo, nos areópagos da universidade, da
comunicação, da empresa, do trabalho, da política, da cultura, da
medicina, do judiciário e outros

CANTO: Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia! Sua Palavra

Leitor/a 1: Percebe-se a tendência a valorizar, exclusiva ou quase
exclusivamente, o serviço no interior da Igreja.
Leitor/a 2: O regresso ao tradicionalismo; a mundanidade espiritual;
a pretensão de dominar os espaços da Igreja; as guerras entre nós;
a obsessão por doutrinas; as propostas místicas desprovidas de
compromisso social; os comodismos; a fofoca, a bisbilhotice, a
tendência de criticar, classificar, analisar, controlar tudo.

 JULGAR A REALIDADE A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
a uma comunidade de fé, na qual se alimenta da Palavra de Deus,
dos sacramentos e da vida comunitária. Vamos escutar o que Deus
nos fala em sua Palavra.

é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor! (bis)
Leitor/a 3: Jo 15, 1-8
.
Animador/a: Confiantes no Espírito Santo, fiquemos
atentos ao que Jesus nos ensina.
 PERGUNTA
1. Diante da nossa realidade e da palavra de Deus, vamos refletir
sobre a vitalidade dos ramos que depende da ligação à Jesus
Cristo. Como estamos ligados a Jesus Cristo? (Tempo para
partilha)
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Refrão: Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor!

TESTEMUNHO
Animador/a: Muitos são os rostos dos cristãos leigos e leigas,

corresponsáveis na evangelização. Alegrando-se com a companhia
dos seus fiéis, Santo Agostinho nos diz: “Atemoriza-me o que sou
para vós; consola-me o que sou convosco. Pois para vós sou bispo;
convosco, sou cristão. Aquele é nome do ofício recebido; este, da
graça; aquele, do perigo; este, da salvação”.
Rostos dos laicatos:

Animador/a: Leigos e leigas nas ONGS, nos partidos políticos, nos
sindicatos, conselhos de políticas e muitos outros.
Refletindo: Qual é o rosto do laicato na nossa realidade? Vamos
completar esse rosto?

AGIR
Animador/a: O mundo é o campo de atuação do cristão leigo e leiga.

Que compromissos vamos assumir para intensificar nossa atuação
no mundo?
(Pausa)

Leitor/a 1: Os casais cristãos que escolhem a vida matrimonial e
constituem a Igreja doméstica.

CANTO: Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra,

Leitor/a 2: As crianças da catequese, os Coroinhas e a Infância
Missionária; os menores abandonados, os órfãos, as crianças com
deficiência, as que são traficadas, as migrantes, exploradas pelo
trabalho escravo, todas são o germe de um laicato maduro.

ORAÇÃO FINAL

TODOS/as: As mulheres contribuem de forma indispensável, mas
ainda é preciso ampliar espaços para uma presença feminina mais
incisiva na Igreja.
Leitor/a 1: Os jovens e seu protagonismo na Igreja e no mundo.
Leitor/a 2: Os Idosos, os solteiros, os viúvos e as viúvas.
TODOS/AS: Leigos e Leigas que são ministros de coordenação e
missionários além fronteiras.
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um novo mar. E neste dia os oprimidos, numa só voz a liberdade
irão cantar.

 PRECES ESPONTÂNEAS; PAI NOSSO e AVE MARIA
OREMOS: Ó Deus, Pai e Mãe de ternura e compaixão, vivendo este
mês da vocação do leigo e da leiga, ensina-nos a superar os
desafios do mundo e a sermos testemunhas da unidade e de
comunhão fraterna em meio à diversidade. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!
Benção: O Deus da paz e da justiça abençoe a todas as pessoas
de nossa comunidade, para que façam a sua vontade, agora e para
sempre. Amém!
ANIMADOR: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS/AS: Para sempre seja louvado!
CANTO: (à escolha do grupo)
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SEGUNDO ENCONTRO

O cristão leigo e leiga como sujeito
eclesial
(Ambientação: Símbolos dos diversos

campos de atuação do leigo: na vida
eclesial)
(Enquanto cantamos vamos acolhendo
os presentes abraçando cada um e cada
uma).

CANTO Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor,
Deus aí está. (bis)

ACOLHIDA
Animador/a: Sejam todos bem vindos e bem vindas a este nosso
segundo encontro.

CANTO: O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente
alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha a
esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor/ e estou nesta estrada/ somente a
tua graça/ me basta e mais nada. (bis)

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS (pág.5 )
 REFLETINDO O TEMA DE HOJE
Animador/a: Jesus nos ensina a ser sujeitos de nossa vida. Por
palavras e ações, ele foi verdadeiramente sujeito de sua vida e de
seu ministério. Ele é modelo para todo cristão, chamado a ser sujeito
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livre e responsável, capaz de opções, de decisões e de um amor
incondicional.(DOC da CNBB 91)
Leitor/a 1: A fé cristã nos impulsiona e convoca a sermos
verdadeiros sujeitos na Igreja e na sociedade. (DOC da CNBB 91)
Leitor/a 2: Na eclesiologia de comunhão funda-se a concepção dos
cristãos leigos e leigas como sujeitos eclesiais, discípulos
missionários, membros da Igreja e cidadãos do mundo,
caracterizados pela liberdade, autonomia e relacionalidade. (DOC da
CNBB 92)

TODOS/AS: Compreender e viver a Igreja como diversidade na
unidade é fundamental para entender e valorizar a vocação, a
identidade, a espiritualidade e a missão dos cristãos leigos e leigas.
Animador/a: Apesar do crescimento da consciência da identidade
e da missão dos cristãos leigos e leigas na Igreja e no mundo, ainda
há longo caminho a percorrer: “A tomada de consciência desta
responsabilidade laical, que nasce do Batismo e da Confirmação,
não se manifesta de igual modo em toda a parte; em alguns casos,
porque não se formaram para assumir responsabilidades
importantes, em outros por não encontrarem espaço nas suas
Igrejas particulares para poderem exprimir-se e agir, por causa de
um excessivo clericalismo que os mantém à margem das decisões”
(EG, n. 102).
Leitor/a 1: “Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da

Igreja: por eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso,
eles devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente
de que pertencem à Igreja, mas de que são Igreja, isto é,
comunidade dos fiéis na terra sob a direção do chefe comum, o
Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são Igreja” (Pio XII)
Os cristãos são também cidadãos. O ser Igreja e a cidadania não
podem ser vistos de maneira separada.
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TODOS/AS: “A construção da cidadania, no sentido mais amplo e a

construção da eclesialidade nos leigos são um só e único
movimento”. (DAp, n. 215)
Leitor/a 2: Os cristãos leigos e leigas são portadores da cidadania
batismal, participantes do sacerdócio comum, fundado no único
sacerdócio de Cristo.
Animador/a: Perseverando junto aos apóstolos à espera do
Espírito, Maria cooperou com o nascimento da Igreja missionária,
imprimindo-lhe um selo mariano e maternal, que identifica
profundamente a Igreja de Cristo (DAp, n. 267).
Leitor/a 1: A reflexão sobre o perfil mariano da Igreja abre muitos
horizontes e oferece luzes para maior e melhor compreensão do ser
e da missão dos leigos e leigas no seio do povo de Deus.
Leitor/a 2: Em Maria, mulher leiga, santa, Mãe de Deus, os fiéis
leigos e leigas encontram razões teológicas para a compreensão de
sua identidade e dignidade no povo de Deus. (DOC 115)
TODOS/AS: O cristão leigo é verdadeiro
sujeito eclesial mediante sua dignidade de
batizado, vivendo fielmente sua condição de
filho de Deus na fé, aberto ao diálogo, à
colaboração e a corresponsabilidade com os
pastores.

Animador/a: Mais que no passado, temos hoje as condições
eclesiais, as condições sociais, políticas e culturais e as bases
eclesiológicas para que o cristão leigo exerça sua missão como
autêntico sujeito eclesial, apto a atuar na Igreja e na sociedade e a
promover uma relação construtiva entre ambas.
TODOS/AS: Os cristãos leigos e leigas
têm um lugar insubstituível no anúncio e
serviço do Evangelho.

 JULGAR A REALIDADE A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
Animador/a: “A imagem do Corpo de Cristo implica num forte

compromisso ético de cuidado e solidariedade dos membros uns
para com os outros, especialmente os mais fracos”. Ouçamos o que
nos diz a Palavra de Deus.

CANTO: Tua Palavra é! Luz no meu caminho, luz do meu
caminho, meu Deus. Tua Palavra é. (bis)
Leitor/a 3: 1 Cor. 12,12-27
Animador/a: Vamos deixar a Palavra germinar em nosso coração,

Leitor/a 1: Como sujeito eclesial, assume
seus direitos e deveres na Igreja, sem cair no
fechamento ou na indiferença, sem submissão
servil nem contestação ideológica.
Leitor/a 2: Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé,
testemunhar amor à Igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no
seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito
Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de
Cristo.
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olhando ao nosso redor, sinta o seu corpo, os membros (braços e
pernas), toque seus sentidos...
 PERGUNTA
1. Diante da reflexão apresentada e do que a Palavra de Deus nos
ilumina como podemos ser verdadeiros sujeitos eclesiais com
liberdade e autonomia? Luz na Igreja e na Sociedade? (Tempo para
partilha)
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CANTO: Tua Palavra é! Luz no meu caminho, luz do meu

Animador/a: Quais são os espaços de atuação dos cristãos leigos e leigas
em nossa realidade? (pausa para conversa)

caminho, meu Deus. Tua Palavra é. (bis)

AGIR

TESTEMUNHO
Animador/a: No âmbito da Igreja há muitos espaços nos quais os

cristãos leigos e leigas exercem seu ser e seu agir cristão, sua
identidade e dignidade de sujeito eclesial.
L1: A família - Na celebração do sacramento do Matrimônio os
cristãos leigos e leigas exercem seu sacerdócio batismal, bem como
na consumação do sacramento, na geração e educação dos filhos.

Animador/a: A Igreja é chamada a ser sinal e promotora do Reino de

Deus. Dessa convicção ela se nutre e nessa direção se organiza em
suas estruturas, funções e serviços.
Leitor/a 1: Quais compromissos vamos assumir para propiciar que

todos os cristãos possam ser sujeitos na nossa comunidade
eclesial?

L2: A paróquia e as comunidades eclesiais - são espaços para a
vivência da unidade na diversidade onde os cristãos leigos atuam
como sujeitos e têm cidadania plena.

CANTO: Novo jeito de sermos Igreja, nós buscamos Senhor, na

TODOS/AS: Nas assembleias e reuniões pastorais - aprende-se a
ser Igreja, a fortalecer a unidade no respeito pela diversidade.

ORAÇÃO FINAL

L1: As Comunidades Eclesiais de Base - são uma forma de vivência
comunitária da fé, de inserção na sociedade, de exercício do
profetismo e de compromisso com a transformação da realidade sob
a luz do Evangelho.

Animador/a:

L2: Movimentos eclesiais, associações de fiéis
comunidades - são dons do Espírito para a Igreja.

e

novas

TODOS/AS: Os Conselhos Pastorais e os Conselhos de Assuntos
Econômicos - Os Conselhos Pastorais decorrem da eclesiologia de
comunhão, fundamentada na Santíssima Trindade. São organismos
de participação e corresponsabilidade (CNBB, Doc. 100, n. 290). A
ausência de Conselhos Pastorais é reflexo da centralização e do
clericalismo.
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tua mesa! (bis)

 PRECES ESPONTÂNEAS;
 PAI NOSSO e AVE MARIA
OREMOS: Ó Deus do Universo, faze de nós testemunhas fiéis do
teu Reino. Não nos deixe cair na indiferença que humilha e mata, no
individualismo, no egoísmo, na ignorância. Renova em nós, Senhor,
a graça do Batismo, por Cristo, nosso Senhor. Amém!
Benção:
O Deus da paz nos faça seguidores de Cristo, anunciadores de teu
Evangelho de vida. Amém!
Animador/a: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS/AS: Para sempre seja louvado!
CANTO: (à escolha do grupo)
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TERCEIRO ENCONTRO

A ação transformadora
dos cristãos leigos e leigas
(Ambientação: Bíblia,

símbolos da atuação dos leigos
na sociedade, Documento 105
da CNBB).
(Enquanto cantamos vamos nos
acolhendo mutuamente).

CANTO:

Pra mudar a
sociedade do jeito que a gente
quer, participando sem medo de
ser mulher!

ACOLHIDA
Animador/a: Bem vindos todos e todas! Mais uma vez nos
encontramos para continuar nossa reflexão sobre os “Cristãos leigos
e leigas na Igreja e na Sociedade” - Sal da Terra e Luz do Mundo.
CANTO: (Refrão) Pra mudar a sociedade/ Do jeito que a gente

quer/ Participando sem medo/ De ser mulher.
Por que a luta não é só dos companheiros/ Participando sem medo
ser mulher/ Pisando firme sem medir nenhum segredo/
Participando sem medo ser mulher.
Pois sem mulher a luta vai pela metade/ Participando sem medo
ser mulher/ Fortalecendo os movimentos populares
Participando sem medo ser mulher.

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS (pág 5. )
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 Refletindo o tema de hoje
Animador/a: E a massa toda fica fermentada (Mt 13,33)
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura!” (Mc
16,15)
Leitor/a 1: O anúncio do Evangelho a todos os povos e a todos os
âmbitos da vida humana é missão especial dos cristãos leigos e
leigas.
Enviados por Cristo, em comunhão com os ministros ordenados e
as pessoas da vida consagrada, os cristãos leigos e leigas são
fermento.
Leitor/a 2: O fermento, quando misturado à massa, desaparece. No
entanto, aquela massa já não é mais a mesma.
Guiados pelo Espírito Santo, com profetismo e paciência, na
comunhão da Igreja, abrem novos horizontes até que a massa toda
fique fermentada.
TODOS/AS: Motivados pelas orientações do Papa Francisco que
convoca para 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. Antes, terão medo de ficar fechados nas estruturas criadas.
Animador/a: Cada cristão pode dizer: “Eu sou uma missão nesta
terra e para isso estou neste mundo” (EG, n. 273). Não podemos
ficar tranquilos em nossos templos em espera passiva. É necessário
passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral
decididamente missionária (EG, n. 21).
Leitor/a 1: A Igreja missionária é semeadora de esperança, visto
que o mundo pode ser diferente.
Leitor/a 2: Fortalecido pelo profetismo do Papa Francisco, o cristão
discípulo missionário enfrentará, como profeta, as realidades que
contradizem o Reino de Deus e insistirá em dizer:
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TODOS/AS: “Não a uma economia de exclusão”.
Leitor/a 1: “Não à cultura descartável” (EG, n. 53).
Leitor/a 2: “Não à globalização da indiferença” (EG, n. 54).

Leitor/a 2: “Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo
indissolúvel entre a fé e os pobres. Não os deixemos jamais
sozinhos” (EG, n. 48).

TODOS/AS: “Não à idolatria do dinheiro” (EG, n. 55).
Leitor/a 1: “Não à especulação financeira” (EG, n. 56).
Leitor/a 2: “Não ao dinheiro que domina ao invés de servir” (EG, n. 57).
Leitor/a 1: “Não à desigualdade social que gera violência” (EG, n. 59).
Leitor/a 2: “Não à fuga dos compromissos” (EG, n. 81).

Animador/a: Por isso, os cristãos leigos e leigas vivem uma
espiritualidade encarnada caracterizada pelo seguimento de Jesus,
pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no
mundo.

TODOS/AS: “Não ao pessimismo estéril” (EG, n. 84).
Leitor/a 1: “Não ao mundanismo espiritual” (EG, n. 93).
Leitor/a 2: “Não à guerra entre nós” (EG, n. 98).

TODOS/AS: Um desafio para os cristãos leigos e leigas é superar
as divisões e avançar no seguimento de Cristo, aprendendo e
praticando as bem-aventuranças do Reino, o estilo de vida do
Mestre Jesus.

Animador/a: Por outro lado o mesmo discípulo missionário gritará:
“Não nos roubem o entusiasmo missionário” (EG, n. 80).

 JULGAR A REALIDADE A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS

TODOS/AS: “Não nos roubem a alegria da evangelização” (EG, n.
83).
“Não nos roubem a esperança” (EG, n. 86).
Leitor/a 1: “Não deixemos que nos roubem a comunidade” (EG, n.92).
Leitor/a 2: “Não deixemos que nos roubem o Evangelho” (EG, n. 97).

Animador/a: Vamos acolher e ouvir com atenção a Palavra de Deus.

TODOS/AS: “Não deixemos que nos roubem o ideal de amor
fraterno” (EG, n. 101).
Animador/a: Eis o que significa ser missionário no mundo
globalizado, consumista e secularizado.
Leitor/a 1: O Papa Francisco quer uma Igreja pobre, a serviço dos
pobres, presente nas periferias geográficas e existenciais:
 nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem
terra, nenhum trabalhador sem direitos,
 nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem
dignidade.
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CANTO: Buscai

primeiro o Reino de
Deus, e a sua justiça! E tudo o mais vos
será acrescentado, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Leitor/a 3: Mt. 5, 1-12
Animador/a: Meditemos sobre esse caminho de vida que Jesus nos

apresenta:
 PERGUNTA
Quais são as consequências desse modo de vida que Jesus nos
apresenta nas Bem-Aventuranças?
Quem são os bem-aventurados e as bem aventuradas hoje?
(Tempo para partilha)
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CANTO:

Bem aventurados, bem aventurados! Aqueles que
promovem a paz! Porque serão, filhos de Deus chamados (bis)

TESTEMUNHO
Animador/a: O significado da relação entre a Igreja e o mundo vem
de uma grandeza maior que é o Reino de Deus, do qual a Igreja é
germe e início, sinal e instrumento (LG, n. 5).
Leitor/a 1: O Reino de Deus é dom e missão. Como dom deve ser
acolhido e como missão deve ser buscado, testemunhado e
anunciado.
Para essa missão a Igreja contribui em comunhão com todos os
homens e mulheres que buscam construir uma sociedade justa e
fraterna.

Animador/a: Outros campos de ação ou areópagos modernos: as
grandes cidades; as migrações; os refugiados políticos ou de guerra
ou de catástrofes naturais; a pobreza; o empenho pela paz; o
desenvolvimento e a libertação dos povos, sobretudo o das
minorias; a promoção da mulher e da criança; a força da juventude;
as escolas, as universidades; a pesquisa científica; as relações
internacionais; o turismo, os militares e outros.

AGIR
Animador/a: Como tem sido nossa atuação nesses campos ou

espaços de atuação do cristão leigo e leiga?
Quais compromissos vamos assumir?

CANTO:

Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo

irmão. (bis)
Leitor/a 2: A Igreja é chamada a ser sinal e promotora do Reino de
Deus. Dessa convicção ela se nutre e nessa direção se organiza em
suas estruturas, funções e serviços.
TODOS/AS: Como membros da Igreja e verdadeiros sujeitos
eclesiais, os cristãos leigos e leigas, a partir de sua conversão
pessoal, tornam-se agentes transformadores da realidade.
Leitor/a 1: Na família, primeiro campo de atuação.
Leitor/a 2: No mundo da política.
Leitor/a 1: No mundo das políticas públicas.
Leitor/a 2: No mundo do trabalho.
Leitor/a 1: No mundo da cultura e da educação.
Leitor/a 2: No mundo das comunicações.
TODOS/AS: No cuidado com a nossa Casa Comum.
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ORAÇÃO FINAL
 PRECES ESPONTÂNEAS
 PAI NOSSO e AVE MARIA
Animador/a:

OREMOS: Ó Deus de bondade, que durante esta vida o Senhor faça
de nós instrumentos de atuação na sociedade, seja nossa força em
nossos trabalhos, esperanças e sofrimentos, agora e sempre.
Amém!
BENÇÃO: O Senhor nos abençoe e guarde, nos livra de todo o mal
e nos conduza à vida eterna. Amém!
Animador/a: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS/AS: Para sempre seja louvado!

CANTO: (à escolha do grupo)
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SOLENIDADE DE CRISTO REI!
DIA NACIONAL DOS CRISTÃOS LEIGOS
e leigasE
E Missa
e Ee/ou
LEIGAS
(Sugestões a serem
incluídas na
Celebração da Palavra)

Muitas vezes eu me pergunto/ onde o caminho vai dar/ mas ao ver
que Jesus vem junto/ sigo esse meu caminhar.
Nem que demore/ leiga na Igreja/ povo de Deus ei de ser/ assim
seja.

ACOLHIDA
Acolhida à porta da Igreja com água de
cheiro.

CANTO: Água, água, água sagrada (bis)
COMENTÁRIO
INICIAL
(sugestão):
Caríssimos/as,
celebramos
hoje
na
Solenidade de Cristo Rei, o “Dia Nacional
dos Cristãos Leigos e Leigas”. Como
testemunhas Jesus de Nazaré, nosso Rei,
nosso Caminho, nossa Vida, nossa Salvação, sejam os leigos e
leigas sujeitos de sua missão específica na Igreja e no Mundo, como
os ramos da videira, o fermento na massa, o sal da terra e a luz do
mundo...
(organizar a procissão de entrada trazendo os símbolos utilizados
em cada encontro, com destaque para a Bíblia, a luz (Círio), a água
e o Documento da CNBB 105)

CANTO: Pela graça de Deus/ sou aquilo que sou/ leigo na Igreja
membro do corpo de Cristo Jesus/ leiga na Igreja/ membro do
corpo de Cristo Jesus.
O caminho que agora eu ando/ nem sempre é fácil de andar/
mesmo assim sigo caminhado/ certo de um dia chegar.
Nem que demore/ leigo na Igreja/ povo de Deus ei de ser/ assim
seja.
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Sonho as vezes que sou fermento/ que faz a massa maior/ sou o
sal que do alimento/ torna melhor o sabor.
Nem que demore/ leigo na Igreja/ povo de Deus ei de ser assim
seja.
Outras vezes eu sou pequeno/ pequena réstea de luz/ meu
caminho se faz sereno/ dentro de mim vai Jesus
Nem que demore/ leiga na Igreja/ povo de Deus ei de ser assim
seja.
Pela graça de Deus/ sou aquilo que sou // “cristão no mundo,
sendo fermento, sendo sal, sendo luz”. // (bis)

1- HINO DE LOUVOR:
Trazer presente os diversos campos
de atuação dos cristãos leigos e
leigas na Igreja e Sociedade local.

2- PALAVRA DE DEUS
Leituras bíblicas:
2Sm 5, 1-3; Sl 121, 1-2,4-5;
Cl 1, 12-20;
Lc. 23, 35-43
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4- CREDO NICENO–CONSTANTINOPOLITANO:
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do
Pai antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por
nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo
Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos
céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado; Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo
para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do
mundo que há de vir. Amém.

5- PRECES – Oração do dia do leigo e da leiga (p.5)
6- RITO FINAL
Benção da água.
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