CRISTÃOS LEIGOS E
LEIGAS NA IGREJA E
NA SOCIEDADE

O CRISTÃO LEIGO: SUJEITO NA
IGREJA E NO MUNDO

ESPERANÇAS E ANGUSTIAS
Capítulo I

PARA FRANCISCO DE ASSIS O CRISTO
CRUCIFICADO ORDENOU:
VAI E RECONSTRÓI A MINHA IGREJA

SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO
NEM O SAL, NEM A LUZ NEM A IGREJA E NENHUM CRISTÃO VIVE PARA SI
MESMO...SUA MISSÃO É SAIR DE SI MESMO , ILUMINAR , SE DOAR, DAR
SABOR E SE DISSOLVER
NECESSIDADE DE PERTENCER A UMA COMUNIDADE DE FÉ, NA QUAL SE
ALIMENTA DA PALAVRA DE DEUS, DOS SACRAMENTOS E DA VIDA
COMUNITÁRIA
O MUNDO E A HISTÓRIA DA HUMANIDADE SÃO O GRANDE CAMPO DA
AÇÃO E DO AMOR DE DEUS

CONCÍLIO VATICANO II : A IGREJA ESTA DENTRO DO MUNDO – 50 ANOS
PAGINAS MARAVILHOSAS À NATUREZA E ESPIRITUALIDADE MISSÃO E
RESPONSABILIDADE DOS FIEIS LEIGOS...O SER E O FAZER DO LEIGO NA
IGREJA

EVANGELLI GAUDIUM - PAPA FRANCISCO LANÇA UM CHAMADO PARA
QUE TODO POVO DE DEUS SAIA PRA EVANGELIZAR...ENCONTRAR O IRMÃO
NO MUNDO

AVANÇOS
•

•

•

Criação do CNLB – Conselho Nacional do Laicato do Brasil – Lideranças

nas pastorais. Aumento de cristãos leigos formados em teologia –
pregadores da palavra
CEBs – comunidades Eclesiais de Base – comunidades
evangelizadoras – missionários – propagadores da fé –solidários –
visitando todas as esferas sociais( presídios – asilos- ir ao encontro
das minorias)
muitas dioceses contam com Leigos administrando os bens empenhados na pastoral do Dizimo-

•

Abraçam a dimensão social do Evangelho e da fé dentro e fora da
igreja

•

Muitos leigos são sal e fermento: locais de trabalho,
Papa Francisco – maior defensor do laicato: pedagogia do dialogo-o
prazer de ser povo- reformas em tribunais eclesiástico- quem toca no
pobre, toca na carne de Jesus, em cada irmão está o prolongamento
permanente da Encarnação do Filho de Deus.- perfil mariano da Igreja
(valorizando a mulher) – o Papa revela o exercício constante do
laicato e da maternidade da igreja- somos chamados por ele para
entrar na noite e deposita no cristão leigo e leiga o Protagonismo da
Nova Evangelização

•

RECUOS
•

Desafios para a presença cristã em alguns espaços:
universidades, comunicação, politica, medicina
judiciário e outros

•

Preconceitos, ecumenismo ainda anda devagar,
questões agrarias, indígenas, rejeição a política, não
assumimos opção preferencial pelo pobre (
amplamente difundida pelo Papa Francisco)

•

Papa Francisco – doenças Curiais:

•

Sentir imortal- o martalismo – má coordenação –
Alzheimer espiritual – bisbilhotices – indiferença com o
outro – a cara fúnebre etc

ROSTOS DO LAICATO
Precisamos reconhecer o rosto dos leigos e leigas
-

casais: igreja doméstica : a alegria do amor que a
paternidade e maternidade são dons de Deus e
participação ativa na obra criadora.

-

- crianças da catequese, infância missionária ,
clarissas e coroinhas animam a comunidade e trona
a igreja mais bela e evangelizam seus familiares.

-

- as mulheres, os jovens, os idosos (avós), cristãos
leigos solteiros por opção, viúvas e viúvas.

-

- Cristo Bom Pastor – segue agindo em nome da
igreja e em favor do povo de Deus

•

CAMPO ESPECÍFICO DE AÇÃO: O
MUNDO
A vocação específica do leigo empregnado do
evangelho é estar no meio do mundo à frente de
tarefas variadas de ordem temporal
JPII: ¨o homem é o primeiro caminho que a igreja
deve percorrer no desempenho da sua missão¨
A igreja precisa de cristão leigos que assumam cargos
de dirigentes e fundamentados nos princípios e
valores da Doutrina da Igreja
letra E – 5ª urgência – incentivar a participação dos
leigos nos conselhos de direitos e fortalecer as
equipes de fé e política (14ª Assembléia A. de
Pastoral)

GLOBALIZAÇÃO

O MUNDO GLOBALIZADO
Precisamos descobrir e discernir os sinais do tempo, para responder de
maneira lúcida e coerente às interrogações de cada geração às suas
angustias e esperanças, alegrias e tristezas
Cada cristão participa da historia humana como sinal de salvação
pelo testemunho de ação, como sujeito que colabora na
transformação da sociedade
O mundo globalizado tem por base um sistema social, tecnológico,
jurídico, econômico e financeiro – precisamos estar consciente desta
estruturação
O mundo globalizado traz felicidades e satisfações – bem-estar real e
bem-estar ilusórios

Devemos ter a visão integral do ser humano – não podemos deixar de
ver déficits em relação aos direitos comuns das pessoas e dos povos

GLOBALIZAÇÃO DA INDIFERENÇA:
LÓGICA DO INDIVIDUALISTA DO
MUNDO GLOBALIZADO
PF: precisamos vencer a indiferença e conquistar a paz – corremos o risco de
perder a capacidade de chorar com quem chora e também de nos alegramos
com quem se alegram
O cristão, sujeito na igreja e no mundo, vence a indiferença à luz do evangelho
Hoje o mundo globalizado não tem por base somente o macroeconômico,
mais sim a lógica do individuo com seu desejo humano na busca na satisfação
– maior bem-estar com menor esforço

Lógica individualista: satisfação individual e indiferença pelo outro, supremacia
do desejo, predomínio da aparência em relação à realidade, inclusão perversa
e falsa satisfação.
Isso expande por todos os lugares do mundo e torna um modo de vida que tem
que ser assimilado como algo normal.
Exibir

CONTRADIÇÕES DE MUNDO
GLOBALIZADO
Desenvolvimento X pobreza
Confiança no mercado X crises constantes
Enriquecimento de uns X degradação ambiental
Bem-estar de uns X exclusão da maioria
Busca de riqueza X corrupção e tráfico
Segregação dos grupos sociais privilegiados X segregação em bolsões de
pobreza e miséria
Redes sociais virtuais X indiferença real

Desafio da igreja: penetrar as ações, os valores humanos de um modo geral e
as vivências religiosas neste mundo individualista
Exorta o Papa Francisco: é preciso dizer NÃO a tudo isso

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS DO
MUNDO GLOBALIZADO
- Inserção individual no mercado de ofertas- cada
um pra si
- Enfraquecimento das relações de mutualidade –
isolamento nos espaços familiares, relações
anônimas
- Pluralidade ética, cultural e religiosa – a
sociedade torna um campo de batalha espiritual –
leva o ser humano a fazer escolhas individuais

DISCERNIMENTOS NECESSÁRIOS
Discernir significa aprender a separar as coisas positivas das negativas
Para viver a missão no mundo de hoje, a igreja como um todo e o
cristão leigo em particular são

desafiados:

-

Respeitar as diferenças e promover a convivência pacífica

-

Valorizar as conquistas humanas mais nunca deixar Deus como
intruso

-

Benefícios da tecnologia e suas dependências

-

Uso das redes sociais nunca deve ser uma comunicação virtual
isolada

-

Satisfação equilibrada dos desejos – consumo desnecessários

-

O uso do dinheiro para aquisição de bens que garanta vida digna

-

Vivencia comunitária que possibilita a justa relação do eu individual
com o outro

TENTAÇÕES NA MISSÃO
Papa Francisco aglutina as tentações que caímos muitas vezes no termo
chamado Mundanismo espiritual
-

Ideologização da mensagem evangélica- interpretar o evangelho fora
da Bíblia e da igreja

-

Clericalismo –centralização na pessoa do padre. O leigo para não ser
incomodado deixa assim por ser mais cômodo.

-

Secularismo – , negação da religiosidade , os leigos e leigas cortam os
laços com Deus e com a comunidade.

NECESSÁRIA MUDANÇA DE
MENTALIDADE E ESTRUTURAS
A igreja não é uma ilha de perfeitos – conversão pastoral
A igreja como um todo é chamada a ser:
-

Comunidade de discípulos de Jesus Cristo que procura aprofundar a
vivencia do amor

-

Ser sinal de contradição para tudo que não condiz com o plano de Deus

-

Aprendermos a conviver numa organização comunitária feita de
diversidades

-

Ser comunidade inserida no mundo como testemunha do reino de Deus

-

Ser uma igreja solidária na construção de mundo mais justo

-

Comunidade que se abre permanentemente para as urgências do mundo
e que mostre fraterna

-

Uma igreja em saída e de portas abertas

– viver em
direção ao outro para chegar as periferias – acompanhar o que ficou caído
e acolher o filho que pra casa retorna

NECESSARIA MUDANÇA DE
MENTALIDADES E ESTRUTURAS
O leigo na igreja precisa deixar de ser colaborar e assumir papel de
corresponsáveis do ser e do agir da igreja
Bento XVI : correponsabilidade significa mudança de mentalidade
Respeito aos ministérios e pelas tarefas que cada um desempenha

UMA IGREJA DA ESCUTA, DO DIALOGO E DO
ENCONTRO, INSERIDA NO MUNDO COMO
QUEM APRENDE, DIZ SIM E DIZ NÃO, MAS,
SOBRETUDO, COMO QUEM SERVE

