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Acolher a vida
Construir o futuro

Do Secretariado

Continuamos enviando-lhes estas páginas com a vida que aparece em tantos lugares do mundo marista. O des-
taque, como sabem, é dado para as expressões de comunhão, nas quais Irmãos e Leigos se sentem unidos no 
mesmo projeto amoroso de Deus.

Dentro da variedade de experiências recolhidas aqui, destaco a vivida por um grupo de leigos e leigas da Província 
Ibérica. É o segundo grupo desta província que expressa publicamente sua vinculação ao Carisma Marista. Eles se 
unem aos leigos que, em outras partes do Instituto, também quiseram expressar de forma pessoal ou em um peque-
no grupo sua opção por configurar sua vida ao estilo marista.

Assim se expressaram dois dos vinculados: “Um dia de ação de graças por este dom que recebemos de maneira 
inesperada e que nos torna parte de uma família de irmãos e irmãs, na qual desejamos seguir vivendo nossa vocação 
cristã e nossa missão pessoal”. “Entendo minha vinculação ao Carisma Marista, que culminou na celebração de famí-
lia em Lardero, como uma história de fidelidade. Sinto que minha trajetória pessoal é história marista. A partir deste 
momento, em que o Carisma Marista foi reconhecido também nos leigos, me sinto reconhecido e integrado na família 
marista de uma forma pessoal, me sinto comprometido com seus valores e responsável pela sua obra. Acredito que 
essa é a minha vocação e a partir daí entendo o passo que demos”.

Ambos expressam muito claramente o sentido da sua vinculação. Reconhecimento e integração na família marista, 
compromisso com seus valores e responsabilidade pela sua obra. As Comissões Continentais estão refletindo atual-
mente sobre possíveis propostas, para o próximo Capítulo Geral, que fazem referência a processos de formação, de 
discernimento vocacional, de vinculação e associação laical. A opção manifestada por estes leigos da Província Ibéri-
ca, assim como por outro pequeno grupo de outras províncias, ilumina nossas buscas para um futuro de comunhão.

Fraternalmente, 
Javier Espinosa, FMS

Encontro de animadores 
do Movimento 
Champagnat na Bolívia

Nos dias 27 e 28 de fevereiro se reuniram 15 ani-
madores/as do Movimento Champagnat da Família 
Marista da Bolívia. No encontro, compartilharam a 

caminhada e o processo que cada comunidade está viven-
do. O Ir. Mariano Varona fez a iluminação e reflexão, por 
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Reunião da Comissão de Leigos da Oceania, em Sidney

meio virtual, com quatro pontos: O sentido dos encontros, 
Os traços da identidade do MChFM, A caminhada do Insti-
tuto Marista e Os desafios na vida pessoal e grupal. Ricardo 
Miño, representante do Irmão Provincial na Bolívia, desen-
volveu o tema: Jesus, modelo para o/a animador/a. Poste-
riormente foi analisado o Guia Provincial para o MChFM e 

A Comissão da Oceania (OPC) celebrou sua 
última reunião nos dias 3 e 4 de março, em 
Sidney, Austrália. É composta por Tony Clarke 

(Presidente), Liz Falconer e Joe McCarthy (Austrália), 
Lucy Sinei, Ir. Mark Kenatsi e Ruth Hihiriru (Distrito 
de Melanésia), Dan Dungey e Ir. Carl Tapp (Distrito 

foram dados os primeiros passos para elaborar o Plano de 
Formação Trienal.

A Bolívia faz parte da Província Santa María de los Andes, 
junto com Peru e Chile. Na Província existem 14 fraternida-
des do MChFM: 7 estão na Bolívia, 6 no Chile e 1 no Peru.

Boletim de notícias da Associação
Marista de Leigos do Canadá

No mês de janeiro deste ano, 
a Associação de Leigos do 
Canadá fez nascer o primeiro 

Boletim da Associação, mas que de-
seja representar o conjunto de leigos 
da Província. A publicação pretende 
ser um meio de comunicação dos 
diversos projetos e atividades maris-
tas da Província, além de possibilitar 
um diálogo fraterno entre todos os 
grupos maristas. Para a Associação, 

significa responder a um dos obje-
tivos para os quais foi fundada: Re-
unir todas as pessoas que desejam 
viver o Carisma Marista; promover 
o espírito marista, favorecendo o 
aprofundamento dos valores e do 
Carisma de Marcelino Champag-
nat; e contribuir com a vitalidade 
das obras maristas, ao lado dos 
Irmãos. O Boletim sairá três vezes 
por ano.

do Pacífico). A Comissão tem responsabilidade pelo 
crescimento e formação de todos os envolvidos na 
vida marista nas Unidades Administrativas da Ocea-
nia. Desde sua criação, tem promovido várias expe-
riências de formação. A mais recente aconteceu em 
Brisbane, em novembro passado, para a formação 

dos leigos maristas de toda a Re-
gião, com a finalidade de ajudá-los 
a atuar como formadores em suas 
respectivas Unidades. Para isso, 
procuraram dar continuidade na 
região ao programa desenvolvido 
em Roma, em maio de 2015. Esta 
última reunião foi centrada no diá-
logo sobre os temas sugeridos pelo 
Secretariado para o encontro das 
Comissões Continentais, que será 
celebrado no mês de outubro, em 
L’Hermitage: a proposta do Conse-
lho Geral, os temas relacionadas à 
formação inicial e permanente, a 
pertença e associação e o projeto 
de vida em fraternidade do Mo-
vimento Champagnat da Família 
Marista.
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Boletim FRATS-ECHOS do 
Movimento Champagnat na França

Formação conjunta com foco missionário na Venezuela

Encontro dos codiretores 
do Secretariado de Leigos em Roma

FRATS-ECHOS, publicação do 
Movimento Champagnat da 
França, já está no número 90, 

correspondente a fevereiro deste ano. 
Fidelidade e constância permitiram, 
ao longo dos anos, converter este 
Boletim em uma expressão de co-
municação e de comunhão entre as 
fraternidades da França. No presen-
te número, destacam as assembleias 
regionais organizadas por setores: a 
assembleia do Sul, que aconteceu 

em Aubenas, com as fraternidades 
de Aubenas, Espira e Le Cheylard; a 
assembleia do Noroeste, realizada 
em Bua, Bélgica, com as fraternidades 
e comunidades de Lagny, La Valla/
Mulhouse, Bua e Arlon; e a do Centro, 
em Nossa Senhora da Rocha, com 
representação das fraternidades de 
Val de Saône, de Saint Pourçain, de 
Pontcharra, de Ir. Francisco e de Her-
mitage, além dos Irmãos de diferentes 
comunidades.

Durante a Semana Santa, um grupo de Maristas de 
Champagnat da Vene-
zuela, depois de uma 

longa viagem por ar, terra e 
rio, chegaram a Santa Catalina 
para celebrar a “II Experiência 
de Formação Conjunta Four-
vière”. Um grupo de 14 leigos 
e 8 Irmãos foram convidados 
a viver esta experiência. Os 
dias foram orientados pela 
vivência da Semana Santa e 
acompanhados, cada um de-
les, por Maria da Promessa, 
Maria da Vocação, Maria do 
Serviço, Maria da Caminhada 
e Maria da Fidelidade. A expe-
riência de missão foi realizada 

em um assentamento indígena Warao chamado El Remanse (O 
Remanso), que fica a mais ou 
menos uma hora rio abaixo 
de Santa Catalina. “Sentimos 
Deus em nossos irmãos wa-
raos e fomos evangelizados 
por eles; mais que dar, recebe-
mos seu sentido comunitário; 
ali estavam todos, crianças, 
jovens e adultos, se alegran-
do e compartilhando. Ficamos 
encantados com o dom de 
suas mãos, em seus lindos 
artesanatos. Um convite que 
nos desafia a olhar o mundo, 
nosso país, de baixo, ‘olhar 
o mundo com os olhos das 
crianças e jovens pobres’”.

O convite do Ir. Emili reúne 
tradicionalmente em Roma, 
no mês de fevereiro, os dire-

tores do Secretariado, assim como 
os diversos grupos da Administra-

ção Geral. São dias para a integra-
ção. Para os codiretores, significou 
uma linda experiência de diálogo 
e encontro com o Conselho Ge-
ral e com as várias comissões. O 
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Capacitação de animadores de fraternidades 
do Movimento Champagnat em El Salvador

encontro foi cheio de conteúdos 
e de inspiração. Irmãos e Leigos 
que seguem apostando em Jesus 
e seu Evangelho. Um rico mosaico 
de propostas e projetos face ao 
próximo Capítulo Geral. Chamado a 

integrar o imediato com o global, a 
parte com o todo, o provincial com 
o internacional, em um horizonte de 
transcendência que é promessa de 
Deus. A partir Dele é possível supe-
rar dicotomias e visões diferentes. A 

partir Dele é possível ler sua Palavra 
amorosa tornada realidade, tornada 
história, em cada Irmão, em cada 
Leigo e Leiga, em cada obra, em 
cada projeto, em cada comunidade 
do Instituto.

Nos dias 16 e 17 de janeiro, 28 animadores de frater-
nidades foram nomeados no Liceu Salvadorenho, em 
San Salvador, para preparar o Ano da Misericórdia e 

o Ano Fourvière, e poder assim vivê-los e animá-los com 
maior paixão e eficácia em suas respectivas fraternidades. 
Na ocasião, os animadores também foram orientados a 
elaborar o Projeto de Vida das fraternidades com a temáti-
ca mais apropriada a cada uma e em consonância com os 
objetivos da Igreja e do Instituto para este ano tão especial. 
Nohemí Pinto, uma das nomeadas, fez um apanhado sobre 
como organizar a animação dos grupos e as qualidades que 
deve ter um animador de uma fraternidade marista. Houve 
também a eleição para as funções de coordenação da equi-
pe nacional de fraternidades, para o ano de 2016.

Encontro da Comissão de Leigos da Ásia em Marikina, Filipinas

Discernindo a vitalidade do Carisma Marista na região

De 31 de março a 02 de abril, a Comissão de Leigos 
da Ásia se reuniu na Escola Marista de Marikina 
para discernir juntos os grandes desafios que 

afetam a vida marista na região, especialmente a vida 
dos leigos. A reunião teve por objetivo, dentre outros, 
apresentar propostas de conteúdos que serão objeto 
de reflexão no encontro de L’Hermitage deste ano: o 
itinerário da vocação laical marista, a formação inicial 
e permanente para leigos e Irmãos e o tema da vincu-
lação e pertença por meio de uma associação laical. 
A Comissão introduziu a reflexão sobre formação com 
um exercício de contextualização da realidade asiática. 
Para isso, aprofundou um documento sobre “O chama-
do para uma nova evangelização: A Igreja na Ásia nos 
próximos 50 anos”. O Ir. Jojo M. Fung, jesuíta do Insti-
tuto Pastoral da Ásia Oriental, com vasta experiência no 
acompanhamento desta reflexão, ajudou na formulação 
dos temas-chave para os programas de formação de 
leigos no contexto asiático. A reunião terminou com 
propostas que serão apresentadas à Conferência de 
Líderes da Ásia.
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Promessas dos Missionários Maristas 
de Cuidad Juárez, México

Encontro da Comissão Europeia 
em Freising, Alemanha

Vinculação laical ao Carisma Marista na Província Ibérica

Os jovens da Associação Missionários Maristas de 
Ciudad Juárez renovaram recentemente suas pro-
messas anuais em uma celebração eucarística. Com-

prometeram-se a trabalhar durante um ano pelas pessoas 
que vivem na região; a contribuir com o desenvolvimento 
físico, mental e espiritual daquelas pessoas, especialmente 
crianças e jovens, que se encontram necessitadas; e a par-
ticipar na construção do Reino de Deus, com o espírito de 
família, simplicidade, amor ao trabalho, presença amorosa 
e amor a Maria.

O encontro se desenvolveu sob a acolhida de Wol-
fgang, representante da Província Europa Cen-
tro-Oeste, que foi um anfitrião atencioso. Nesses 

dias foi abordada a diversidade das cinco províncias, 
percebendo ao mesmo tempo a necessidade de unir es-
forços e visão, de caminhar juntos. O provérbio africano 
recordava que “juntos podemos ir mais longe”. O ponto 
mais destacado da agenda foi o diálogo sobre os primei-
ros conteúdos de reflexão propostos pelo Secretariado 
para o encontro internacional do mês de outubro, em 
L’Hermitage. Significou aprofundar o projeto do caminho 
formativo em perspectiva vocacional, as possibilidades de 
vinculação e associação laical e os espaços comuns de 
formação para Irmãos e Leigos em sua resposta a Deus. 
O encontro foi finalizado com a certeza de que se está 
vivendo um tempo de possibilidades, um tempo de graça. 

Isto pede caminhar sem preconceitos nem medo de co-
meçar projetos novos.

No domingo, 03 de abril de 2016, 
na capela da casa de encontros 
de Lardero, Espanha, aconte-

ceu a segunda celebração de vincula-
ção laical ao Carisma Marista na Pro-
víncia Ibérica. Catorze leigos e leigas 
com longa caminhada marista confir-
maram publicamente sua vocação e 

compromisso. Foi um dia especial, no 
qual se tornou realidade a afirmação 
que encontramos no documento do 
XXI Capítulo Geral: “Reconhecemos e 
apoiamos a vocação do leigo marista. 
Acreditamos que seja um convite do 
Espírito a viver uma nova comunhão 
de irmãos e leigos maristas juntos, 

contribuindo para uma maior vitalida-
de do carisma marista e da missão no 
nosso mundo.”

Para este grupo de leigos, o dia não 
significou um ponto final, mas um 
ponto de continuidade do que já vi-
nham vivendo. E isto ficou muito claro 
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Oficina para Irmãos e Leigos da Nigéria
Em busca de uma maior vitalidade para a missão marista

para os catorze no fim de semana 
anterior, no qual dedicaram um tempo 
tranquilo para fazer memória agrade-
cida de sua história marista e com-
partilhá-la com profundidade, sendo 
comuns a emoção, o agradecimento, 
a saudade dos que os acompanharam 
e já não estavam presentes, a alegria 
por sentir a presença do Espírito entre 
eles, o sentimento de privilégio por 
terem sido tão cuidados, apesar das 
dificuldades...

Porém, um dos momentos mais emo-
cionantes foi o da expressão do com-
promisso público, cuja fórmula diz 
assim:

Na presença de Deus Nosso Pai, nossa Boa Mãe e Marcelino Champagnat.

Depois de um processo de discernimento de minha vocação cristã vivida no Carisma Marista de Champag-
nat, Eu, ..., desejo e é minha vontade ser reconhecido/a como leigo/a marista em nossa Província Ibérica.

Peço ao Irmão Superior Provincial ser acolhido/a nesta família e me comprometo a cuidar da minha fé e 
vivê-la, a compartilhá-la em minha comunidade e com outros Irmãos e Leigos Maristas e a tornar Jesus 
Cristo conhecido e amado, construindo, com a ajuda do Espírito, uma Igreja profética e mariana.

O Irmão Provincial acolheu a cada um 
e entregou uma linda cruz de prata 
com detalhes esmaltados em violeta. 
Junto com esta promessa, cada um 

dos vinculados colocou um papel com 
seu nome numa caixinha em formato 
de coração, que depositou aos pés 
da Boa Mãe. Gesto que recordava a 

tradição de Marcelino em L’Hermita-
ge, quando depositava os nomes dos 
Irmãos no coração da Virgem antes de 
partirem para seus novos destinos.

Durante os dias 04 a 09 de abril, no Centro de Forma-
ção Marista de Orlu, houve uma oficina para Irmãos 
e Leigos da Província da Nigéria. Agnes Reyes, do 

Secretariado de Leigos, foi a facilitadora da oficina. Entre os 
grandes temas de reflexão e diálogo: A compreensão apro-
fundada do Carisma de Marcelino Champagnat e a vocação 
laical marista; a simplicidade de vida seguindo os passos de 
Maria e de Champagnat; nossa missão entre os jovens; cuidar 
dos pobres e amá-los; processos de formação para o leigo 
marista; e a vocação do leigo marista como presente para a 
Igreja. Surgiram diferentes sugestões para crescer no caminho 
de comunhão Irmãos-Leigos: Partilhar a vida espiritual, por 
exemplo, tendo retiros, oficinas e inclusive rezar juntos algu-
mas vezes; trabalhar juntos em projetos apostólicos; elaborar 
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Convivência de leigos e Irmãos da Itália 
na Casa Geral, em Roma

Reflexão do Conselho Provincial da América Central

um Guia de Formação para o leigo marista; partilhar juntos 
celebrações e acontecimentos; e intensificar a animação dos 

processos laicais com uma coordenação própria. Ao final da 
oficina, todos os participantes ficaram muito motivados.

Cerca de 40 pessoas vindas de 
Gênova, Cesano, Roma e Giu-
gliano se reuniram nos dias 09 e 

10 de abril, na Casa Geral, para com-
partilhar dimensões da vida marista. 
Participaram leigos e Irmãos da Itália, 
Província Mediterrânea. Dentre os mo-
mentos mais significativos, destacam-
-se o encontro com o Ir. Emili Turú, 
Superior Geral, os tempos dedicados a 
partilhar experiências maristas e a ce-
lebração eucarística de encerramento.

Fazemos eco do último Informe do Conselho Pro-
vincial da América Central, tanto pela reflexão 
apresentada pelo Irmão Provincial como pelo 

que foi expressado no diálogo com os conselheiros. 
Assim se expressa o Ir. Luís Carlos, depois de recor-
dar o número importante de fraternidades que há na 
província, com quase 500 membros, e os 50 leigos 
que fazem um processo de acompanhamento pes-
soal, batizado como “Grupo Fourvière”, em sintonia 
com o momento fundacional da Sociedade de Ma-
ria: “Os leigos são uma graça para nossa vida como 
Irmãos. Olhando para muitos deles, nos sentimos 
impulsionados a viver mais conscientemente nossa 
vocação e consagração radical a Jesus. Alguns leigos 
nos superam em capacidades profissionais, e isso 
nos faz considerarmos qual é nossa autêntica contri-
buição para a vida e a missão maristas. Os leigos nos 
trazem água nova e nos fazem retomar o manancial 
fresco de nossa vocação fundamental. Eles, por sua 
vez, se veem confrontados hoje a responder a uma 
fonte que também brota em seu coração. Eles bus-
carão e confirmação uma vocação que intuem. Nós 
aperfeiçoaremos e nos reencantaremos em uma vo-
cação que nos fundamenta e nutre.”

Um capítulo do livro “Beber do mesmo poço: O ca-

risma fundacional”, do marianista José María Arnaiz, 
motivou o diálogo sobre os processos laicais que 
estão sendo promovidos na província, especialmente 
em relação aos que assumiram um processo de dis-
cernimento. Entre as perguntas que surgiram: Como 
aceitamos que o discernimento destes leigos foi vá-
lido? Como mantemos o crescimento deste grupo? 
Que meios de formação e experiências podem viver? 
Como conduz a um estilo de vida? Que estilo de vida 



Número 12Boletim do Secretariado dos leigos

8

Roma: Crescer na comunhão entre os Secretariados

intuímos? Promessa? Compromisso com uma missão? 
Colocar-se à disposição da Província, do Instituto?

Também se fizeram esta pergunta: Para onde esse 
caminho leva? Como possibilidades de resposta, 
destacamos do Informe: “Exploramos diversos cami-
nhos na reflexão. Haverá um compromisso pessoal e 
público, sob a forma de promessa. Serão ajudados a 
concretizar a opção e forma de vida marista a partir 
das diversas realidades dos leigos/as: disponibilidade 
para as diferentes formas de expressão da missão 

em nível local, provincial ou de Instituto; participação 
nos meios usuais de crescimento: retiros, forma-
ção...; formas de adesão à vida marista na Província 
ou no Instituto (vida partilhada, comunidade de vida 
laical, comunidade de vida com os Irmãos; missão 
individual, participação em projetos ou obras locais, 
disponibilidade para a missão na Província, disponi-
bilidade global para a missão do Instituto...). Sendo 
um processo dinâmico, o sopro do Espírito e a busca 
constante irão guiando os possíveis passos futuros, 
com esperança e generosidade”.

Em princípios do mês de abril, os Irmãos animadores 
de cada um dos cinco Secretariados se reuniram du-
rante dois dias em uma casa religiosa fora de Roma, 

para intercambiar fraternalmente tanto o processo pessoal 
que cada um está vivendo, como os pontos fortes de ani-
mação do respectivo Secretariado. Foi ocasião de sentir-se 
comunidade dentro da característica itinerante de seus 
membros, de compartilhar as luzes e sombras dos núcleos 
de animação, de conhecer as grandes linhas determinadas 
atualmente por cada um dos Secretariados e de contagiar-
-se com o que move a vida, a vocação e a missão de cada 
um dos Irmãos reunidos.

Leigos participando do Curso
para Animadores Comunitários, em El Escorial

Pela primeira vez, um grupo de leigos participou de um 
curso de formação permanente para os Irmãos, em El 
Escorial, Espanha. Há 15 anos, o Capítulo Geral de 

2001 já havia recomendado isso: “O Conselho Geral poderá 
abrir os Centros de Espiritualidade existentes para a partici-
pação dos leigos”. O curso estava destinado a animadores 
comunitários das comunidades de Irmãos. Durante duas 
semanas, 14 leigos e leigas de Portugal, Espanha, Argentina, 
Equador, Colômbia, Venezuela e México compartilharam o 
curso e o ritmo comunitário com os Irmãos. Uma parte se 
realizou em El Escorial e a outra, nos lugares maristas da 
França. Em L’Hermitage foi ampliada a convivência com os 
Irmãos do curso de Manziana e com os noviços da Europa. 
Resultou em uma experiência de consolidação da comu-
nhão Irmãos-Leigos, além de uma linda sensibilização para 
realizar juntos o novo começo.
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Laicato jovem marista na Província Brasil Centro-Sul

Mais de 70 jovens de 15 cida-
des diferentes se reuniram 
em Curitiba para refletir e 

comprometer-se com a proposta ma-
rista “Carisma e compromisso”, para 
os que querem viver os valores de 
Maria e do Carisma de Marcelino. 
Durante os dias de encontro, foram 
aprofundados diversos temas: Itine-
rário dos discípulos de Emaús; O Ir. 
Francisco como referência marista 
para o laicato jovem, enquanto con-
tinuador do sonho de Champagnat; 
O projeto pessoal e o projeto comu-
nitário; Construir uma nova tenda; 
Experiências Ad Gentes, comunidades 
laicais, comunidades internacionais. O 
encontro terminou com uma celebra-

ção de compromisso, recordando o grupo de jovens sacerdotes em Fourvière. 
Os participantes depositaram suas promessas aos pés da imagem da Boa Mãe. 
O Setor de Pastoral, que promoveu o evento, desejou ao grupo um caminho de 
crescimento como autênticos jovens maristas de Champagnat, animados pelo 
Espírito de Deus e inspirados na herança deixada por São Marcelino.

A IGREJA LEIGA JÁ É UMA REALIDADE

PARA REFLETIR

A Igreja é “um povo de leigos”, afirmou há poucos anos o teólogo José Comblin. Sem querer desmentir o 
fato e a necessidade de pessoas “que mandam” na Igreja, Comblin chamou a atenção para a equidade 
fundamental dos fiéis. Ou seja, que não há cristãos de segunda categoria. Esta realidade é confirmada 

por São Paulo, que escreve que entre os batizados “já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem 
nem mulher”. Ainda que as diferenças existam, já não podem servir para separar ou para dominar as pessoas.

Além disso, para Comblin, o mais importante na Igreja não se compreende a partir das suas funções sacerdo-
tais. A Igreja é uma comunidade de seguidores de Jesus, um leigo judeu, um trabalhador do campo. Por isso, 
esta comunidade de seguidores deve compreender-se como um corpo laical, ou seja, secular. Como conse-
quência, é preciso rever as relações entre leigos e presbíteros na Igreja.

O Papa Francisco reconhece esta necessidade quando sustenta que “os leigos são a maioria do Povo de Deus”, 
e a minoria do clero “está a seu serviço”.

Sem dúvida, na Igreja atual podemos ver que existem modelos muito diferentes para as relações entre leigos 
e clero. Dentro desta diversidade, percebemos experiências reais da Igreja leiga. É uma Igreja que se preocu-
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pa com problemas reais do mundo que nos rodeia. Uma Igreja que nasce da fé das pessoas aplicada a seu 
contexto vital. Uma Igreja que reúne mulheres e homens que vivem uma experiência de Deus dentro de seu 
próprio mundo e sob sua própria responsabilidade.

Estes fiéis criam uma Igreja dinâmica, viva, ecumênica e provisória. Quando acolhem os migrantes, quando 
lutam pela justiça salarial, quando se preocupam com suas famílias e seus vizinhos, eles colocam sua fé em 
prática e constroem uma nova realidade de Igreja laical. Não é necessário que vão à missa, que ajudem na 
paróquia ou que se juntem a um movimento católico. Ainda que muitos o façam.

Eles são a Igreja “povo de leigos”, porque colocam em prática sua fé. Eles realizam a missão da Igreja: Anun-
ciar e fazer presente o Reino de Deus, seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Dentro de sua vida cotidiana, 
eles criam e recriam continuamente a Igreja. Obviamente, não é uma Igreja de ouro e prata, de grandes edifí-
cios e de verdades imutáveis. Esta Igreja leiga não tem outros recursos senão a fé e o amor, pratica a verdade 
em consonância com seu contexto e, muitas vezes, desaparece sem deixar pegadas visíveis externamente. 
Para alcançar suas metas, se comunica com cristãos de outras Igrejas, com ateus, judeus e muçulmanos.

Esta Igreja leiga nem sequer tem porque temer a laicidade do Estado. Relaciona-se com a sociedade civil por 
meio da busca comum da solidariedade e da justiça. Abre mão dos privilégios eclesiais para entrar no modo 
de serviço à sociedade, sobretudo aos necessitados. Por isso não desperta igualmente a hostilidade histórica 
do laicismo.

É certo que a situação dos leigos na Igreja Católica precisa de uma série de reformas estruturais necessárias: 
Uma nova prática de relações entre as pessoas ordenadas e não-ordenadas na Igreja, livre de dominação. É 
necessário reforçar as estruturais sinodais e democráticas na Igreja, como os Conselhos de Leigos e a no-
meação de bispos. Devem ser construídas novas formas de exercício de responsabilidade dentro da Igreja, 
abertas aos leigos, desenvolvendo novos ministérios laicais.

Tudo isto (e muito mais) certamente é necessário. Porém, também devemos abrir os olhos para a realidade 
da Igreja leiga que já vive, se desenvolve e põe em prática o exemplo de Jesus dentro de nossas sociedades.

Stefan Silber é um teólogo leigo e agente de pastoral. Membro do Movimento pela Paz “Pax 
Christi”, da Diocese de Würzburg. Membro da Plataforma pela Teologia da Libertação (na Suíça, 
Áustria e Alemanha). Assistente pastoral das paróquias de Goldbach (Diocese de Würzburg, 
Alemanha). Título de um de seus últimos livros: “Fermento de outro mundo possível. Reflexões 
sobre a Igreja e Deus no mundo de hoje”.




