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

“imagem terrena”:

2-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.

1-Nós vos louvamos / pela presença e
organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil /

sujeitos eclesiais, testemunhas de fé,
/ san#dade e ação transformadora.

2 - Nós vos pedimos, que todos os ba#zados
/ atuem como sal da terra e luz do mundo:
/ na família, no trabalho, / na polí#ca 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”.

1-Nós vos rogamos que todos contribuam/ para
que os cristãos leigos e leigas / compreendam
sua vocação e iden#dade, / espiritualidade e

missão, / e atuem de forma organizada na Igreja
e na sociedade/ à luz da evangélica opção

preferencial pelos pobres.

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

/ modelos para todos os cristãos.
/ Amém!

Para o âmbito eclesial:
• Elaborar um Projeto de Formação para

lideranças em vista da preparação de

discípulos missionários “sal da terra e luz

do mundo”;

• Mo#var a par#cipação das leigas e leigos nas

Escolas de Teologia existentes nos setores e

na Escola de Fé e Polí#ca Waldemar Rossi;

• Assumir a Campanha da Fraternidade como

instrumento de formação e de evangelização.

Para o âmbito social:
• Despertar e preparar as leigas e leigos para

a par#cipação e envolvimento nos

Conselhos Paritários.

Compromissos para o
Ano Nacional do Laicato



Objetivos Especí!cos

Objetivos Gerais

• Celebrar a presença, organização e missão dos

cristãos leigos e leigas no Brasil;

• Aprofundar a sua iden#dade, vocação,

espiritualidade e missão;

• Testemunhar Jesus Cristo e seu Reino.

• Comemorar os 30 anos do Sínodo Ordinário

sobre os Leigos (1987) e os 30 anos da

Exortação Chris#fideles Laici, de São João

Paulo II, sobre a vocação e missão dos leigos

na Igreja e no mundo (1988);

• Dinamizar o estudo e a prá#ca do documento

105 da CNBB: Cristãos leigos e leigas na Igreja

e na sociedade; o documento de Medellín (50

anos: aprofundar nos dias de hoje a presença

transformadora da Igreja no mundo) e a

Exortação Apostólica Evangelii Gaudium do

Papa Francisco;

• Es#mular 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;

• Vivenciar o Sínodo Arquidiocesano como

espaço de revisão, comunhão, par#cipação

e renovação da vida eclesial.

Ações

• Conclamar toda a Igreja da Região Episcopal

Belém na realização do Ano Nacional do

Laicato a par#r da dinâmica do Sínodo

Arquidiocesano;

• Despertar e mo#var inicia#vas e

par#cipação 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;

Legado do
Ano Nacional do Laicato

Programação

2017
• 7-26/11/1 Aberturado Ano Nacionaldo Laicato

- ;15h Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

• /17- ;02/12 Apresentação da CF 2018

T -ema: Fraternidade e superação da violência”
Lema:“EmCristo somos todos irmãos (Mt23,8)

D - .as 8h30 às 12h CPSJ

2018
• 23 a 28/1 - 14º Intereclesial das CEBs

;Londrina Paraná

• 05 a 09/2: Semana de Iniciação à Vida Cristã

;(nos setores)

• 21/4: Oficina de Leitura Orante da Bíblia

0 - ;8h30 às 12h3 CPSJ

• 14 a 18/5: Semana de Formação dos Setores

• 03 a 06/7: Semana de CEB's (Celebrando 25

;anos de história)

• 30,31/7 e 01/8 Semana de Fé e Polí#ca da

;Região

• ;17 a 19/8: Re#ro dos Leigos (Promoção CLERB)

• uAgosto: S bsídio para grupos de rua e de

reflexão sobre a Iden#dade, Vocação e Missão

s;dos Leigos e Leiga

• ;26/8: Celebração Vocacional da Região

• Setembro: Estudo bíblico nos grupos de rua

;(Livro da Sabedoria)

• Nas paróquias realização das visitasOutubro:

missionárias e a reza do terço nas casas;

• 25/11 - Encerramento do Ano Nacional do

Laicato e lançamento da Assembleia do Povo

de Deus

2019
• Assembleia do Povo de Deus na Região Belém

.(primeiro semestre)

Uma Igreja em saída,
misericordiosa e toda ministerial,

promotora da vida plena para todos

COMO SER IGREJA, POVO DE DEUS


