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CNBB lança documento ?Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade?

O Documento 105 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ?Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade ? Sal
da Terra e Luz do Mundo?, acaba de ser lançado pelas Edições CNBB. O texto foi aprovado pelo episcopado brasileiro durante a 54ª
Assembleia Geral da CNBB, ocorrida no mês de abril, em Aparecida (SP).
De acordo com o bispo auxiliar de Brasília (DF) e secretário geral da CNBB, dom Leonardo Steiner, o Documento 105 "retoma e
aprofunda a participação dos leigos e leigas na Igreja e na sociedade". O texto é, também, uma forma de agradecimento dos bispos
aos cristãos leigos por sua dedicação à Igreja e pelo entusiasmo com que se doam à evangelização. Para o bispo, há uma participação
"extraordinária" dos leigos na Igreja. "Mulheres e homens que constroem o Reino da verdade e da graça, do amor e da paz; que
assumem serviços e ministérios que tornam a Igreja consoladora, samaritana, profética, serviçal, maternal", acrescenta.
No novo Documento, o cristão leigo é compreendido como sujeito eclesial, "aberto ao diálogo, à colaboração
e à corresponsabilidade com os pastores" .
"Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar o amor à Igreja, servir os irmãos e irmãos, permanecer no seguimento de
Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia, para dar testemunho de Cristo",
consta no texto.
O Documento 105 segue a metodologia Ver, Julgar e Agir e divide-se em três capítulos. O primeiro apresenta o marco
histórico-eclesial da caminhada da vida dos cristãos leigos e leigas. O segundo trata da compreensão da identidade e da dignidade
laical como sujeito eclesial e identifica a atuação dos leigos, considerando a diversidade de carismas, serviços e ministérios na
Igreja. Já o terceiro e último capítulo aborda a dimensão missionária da Igreja e indica aspectos, princípios e critérios de formação
do laicato. Esta parte aponta ainda lugares específicos da ação dos leigos.
?Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade? está disponível nas Edições CNBB e já pode ser adquirido no site:
www.edicoescnbb.com.br ou através do telefone (61) 2193.3019.
Fonte: CNBB
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