Angra dos Reis, 21 de dezembro de 2017.
+ Memória de São Pedro Canísio

Intenção do mês de Janeiro – 2018.
Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
Começamos a viver “OAno Nacional do Laicato”. Uma iniciativa da CNBB no intuito de protagonizar o papel e a missão
dos leigos na Igreja e no na sociedade. Os leigos são os cristãos que foram incorporados a Cristo pelo Batismo, que formam o
Povo de Deus, e que participam da sua função sacerdotal, profética e régia.
Os cristãos leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja; e devem ter uma consciência clara, não somente de
pertencerem à Igreja, mas de “serem e sentirem com a Igreja”, isto é, a comunidade dos fiéis na terra em unidade com o Papa, e
em comunhão com seus Bispos. Juntos, como a Igreja.
O leigo tem como vocação própria, procurar o Reino de Deus exercendo funções no mundo, no trabalho, mas ordenandoas segundo o Plano e a vontade de Deus. Cristo o chama a ser “sal da terra e luz do mundo”. O leigo deve ser testemunha de
Cristo aonde o sacerdote não chega. Ele deve levar a luz de Cristo aos ambientes de trevas, de pecado, de injustiça, de violência,
enfim, ao mundo de hoje com suas virtudes e mazelas. Assim, no mundo do trabalho, levando tudo a Deus, o leigo contribui para
o louvor do Criador. Ele constrói o mundo pelo trabalho, e assim coloca na obra de Deus a sua assinatura.
Sabendo da importância do leigo, a Igreja no Brasil vai celebrar no período de 26/11/17 – Solenidade de Cristo Rei (Dia
do Cristão Leigo) – a 25/11/18, o “Ano do Laicato”.Cujo tema é: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na „Igreja em saída‟, a
serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”(Mt 5,13-14).E tem como objetivo geral: “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; e testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na sociedade”.
O Concílio Ecumênico Vaticano II fez vir à tona mais ainda a atividade do leigo na Igreja: “Os leigos que forem capazes
e que se formarem para isto podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar
nos meios de comunicação social.”(CDC, 906).
Os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do Batismo e da Confirmação, “eles têm a obrigação e
gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja
conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra; esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é
somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é
tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter seu pleno efeito”.(CDC, 900).
“Os leigos podem também sentir-se chamados ou vir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço
da comunidade eclesial, para o crescimento e a vida da mesma, exercendo ministérios bem diversificados, segundo a graça e os
carismas que o Senhor quiser depositar neles.” (CIC, 910). Nesse sentido, além do trabalho essencial dos leigos no mundo, a
colaboração intra-eclesial também é muito importante como membros da Igreja.
O Ano do leigo, pretende ainda dinamizar o estudo e a prática do documento 105: “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na
Sociedade” e estimular a presença e a atuação dos cristãos leigos e leigas, “verdadeiros sujeitos eclesiais”, como “sal, luz e
fermento” na Igreja e na Sociedade.
Assim, o Ano do laicato será muito especial, pois, teremos a oportunidade de ainda mais aprofundar na missão do leigo e
do seu papel no contexto atual de Igreja e mundo. Segundo Papa Francisco: “em virtude do Batismo recebido, os fiéis leigos são
protagonistas na obra de evangelização e promoção humana”. “Incorporado à Igreja, cada membro do Povo de Deus é
inseparavelmente discípulo e missionário. É preciso sempre reiniciar dessa raiz comum a todos nós, filhos da Mãe Igreja”.
Que nossos leigos neste ano especial possam ser testemunhas de um tempo novo em que o Evangelho vivido seja um
sinal de esperança cristã para a sociedade, totalmente comprometidos com Jesus Cristo e guiados pelo Espírito Santo no caminho
para o Pai e assim sejam sempre mais testemunhas da misericórdia divina!
Com Maria Santíssima – que também é Cristã Leiga – rezemos: para que o Ano do Laicato produza muitos frutos.
Certos da fidelidade orantede todos, desejamos que a Luz Divina do Natal do Senhor ilumine todos os dias do Ano Novo
que se aproxima.Com paterna solicitude, subscrevemo-nos com a nossa bênção e orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,
pe. Gilberto Stanisce

