
Cristãos leigos e leigas, sujeitos 
na “Igreja em saída”, a serviço do Reino.

Sal da Terra e Luz do Mundo.
(Mt 5,13-14)

Ano Nacional do Laicato

Solenidades de Cristo Rei
(26/11/2017 a 25/11/2018)

Eventos para o 
“Ano Nacional do Laicato”

Oração para o 
“Ano Nacional do Laicato"

∞ Abertura do Ano em cada Diocese e Paróquia 

(Solenidade de Cristo Rei – 26/11/2017);

∞ Abertura pela Presidência da CNBB em Rede Nacional 

(28/11/2017);

∞ 14º Intereclesial das CEBs em Londrina – PR 

 (23 a 27/01/2018);

∞ Seminários Temáticos nos Regionais;

∞ Congresso Latino-Americano e Caribenho sobre o 

Laicato, promovido pelo CELAM, em Mariápolis – SP 

(02 a 04/11/2018);

∞ Visitação da imagem da Sagrada Família pelas    

Comunidades e Paróquias;

∞ Encontros de reflexão no mês de novembro;

∞ Dia Mundial dos Pobres (18/11/2018);

∞ Encerramento com a Assembleia Nacional dos 

Organismos do povo de Deus (23 e 24/11/2018) e 

Romaria do Laicato em Aparecida – SP (25/11/2018).

Ó Trindade Santa, / Amor pleno e eterno, 
/ que estabelecestes a Igreja como vossa 

“imagem terrena”:

Nós vos agradecemos / pelos dons, carismas, 
/ vocações, ministérios e serviços / que todos 
os membros de vosso povo realizam / como 
“Igreja em saída”, / para o bem comum, / a 
missão evangelizadora / e a transformação 

social, /no caminho de vosso Reino.

Nós vos louvamos / pela presença e 
organização dos cristãos leigos e leigas no 
Brasil / sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, 

/ santidade e ação transformadora.

Nós vos pedimos, que todos os batizados 
/ atuem como sal da terra e luz do mundo: 
/ na família, no trabalho, / na política e na 
economia, / nas ciências e nas artes, / na 

educação, na cultura e nos meios de 
comunicação; / na cidade, no campo e em 

todo o planeta, / nossa “casa comum”.

Nós vos rogamos que todos contribuam/ para 
que os cristãos leigos e leigas / compreendam 
sua vocação e identidade, / espiritualidade e 
missão, / e atuem de forma organizada na 
Igreja e na sociedade/ à luz da evangélica 

opção preferencial pelos pobres.

Isto vos suplicamos / pela intercessão da 
Sagrada Família, / Jesus, Maria e José, 

/ modelos para todos os cristãos. 
/ Amém!

Semana Missionária “Igreja em Saída” nas Igrejas 

locais (sugestão: julho de 2018): 

Círculos Bíblicos em cada rua e nos ambientes de 

trabalho.

Comissão Especial para o Ano do Laicato

E-mail: anodolaicato@cnbb.org.br           

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB                   
SE/Sul 801 Conj. B, Brasília-DF, CEP: 70200-014

Telefone: (61) 2103-8300



Objetivo Geral

Objetivos Específicos

Ações

Legados do 
“Ano Nacional do Laicato”

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; 

∞ Testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na sociedade.

∞ Comemorar os 30 anos do Sínodo Ordinário sobre os 

Leigos (1987) e os 30 anos da Exortação Christifideles 

Laici, de São João Paulo II, sobre a vocação e missão 

dos leigos na Igreja e no mundo (1988);

∞ Dinamizar o estudo e a prática do documento 105 da 

CNBB: Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade 

e demais documentos do Magistério sobre o laicato, 

em especial do Papa Francisco;

∞ Estimular a presença e a atuação dos cristãos leigos e 

leigas, “verdadeiros sujeitos eclesiais” (DAp, n. 497a), 

como “sal, luz e fermento” na Igreja e na sociedade.

∞ Promover eventos para marcar a abertura do Ano 

Nacional do Laicato, bem como Seminários Temáticos 

nos Regionais da CNBB;

∞ Publicar reflexões e subsídios para as celebrações, 

catequese e comunicação; 

∞ Conclamar toda a Igreja no Brasil: regionais, dioceses, 

paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, as 

diferentes expressões laicais e os Organismos de 

comunhão do povo de Deus, na realização do Ano 

Nacional do Laicato;

∞ Desenvolver atividades que culminem na realização de 

um encontro nacional com o laicato no encerramento 

do ano (Solenidade de Cristo Rei de 2018);

∞ Despertar e motivar iniciativas e participação dos 

ministros ordenados, da vida consagrada e do laicato 

na realização desse Ano;

∞ Dialogar com os diferentes sujeitos da sociedade, 

promovendo a cultura do encontro e o cuidado com a 

vida e o bem comum, na esperança de que outro 

mundo é possível;

∞ Envolver os meios de comunicação social nas      

atividades programadas para o Ano Nacional do 

Laicato.

Serão os frutos da mobilização das ações dos cristãos 

leigas e leigas, e de toda Igreja, para que permaneçam na 

Igreja e na sociedade após a realização do “Ano Nacional 

do Laicato”.

LEGADOS PARA O ÂMBITO DA SOCIEDADE

∞ Promover mecanismos de participação popular para o 

fortalecimento do controle social e da gestão 

participativa (Conselhos de Direitos, Grupos de 

Acompanhamento ao Legislativo, Iniciativas Populares, 

Audiências, Referendos, Plebiscitos, entre outros);

∞ Mobilizar a sociedade brasileira para a realização da 

auditoria cidadã da dívida pública.

LEGADOS PARA O ÂMBITO ECLESIAL

∞ Criar programas de formação de ministérios leigos de 

coordenação e animação de comunidades, pastorais e 

movimentos;

∞ Fortalecer a articulação das redes de comunidades 

(Doc. 100 da CNBB);

∞ “Criar e/ou fortalecer os Conselhos Regionais e 

Diocesanos de Leigos” como preconiza o Doc. 105 da 

CNBB, n. 275, letra f.


