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RELATORIO DE REUNIÃO 

Tem o presente relatório objetivo de registrar as memorias de participação dos 
representantes do Movimento Familiar Cristão-MFC, na IX Reunião Anual de Dirigentes 
de Movimentos Eclesiais e de Associações Laicais, promovido pela Comissão Episcopal 
para o Laicato da CNBB e Conselho Nacional do Laicato do Brasil CNLB, realizada nos 
dias 17 a 19 de março de 2017, no Centro de Formações Mariápolis Gineta, na cidade 
de Vargem Grande Paulista- SP. 

De acordo com o item 3.2 (Articulação) do Plano Pastoral da CNBB 2017-2019 – 
CEPPL, o objetivo da Reunião Anual de Dirigentes é aprofundar a comunhão entre 
os carismas, em vista de uma eficaz e provocadora revitalização da ação das 
Associações Laicais, dos Movimentos e Serviços Eclesiais na Igreja e na Sociedade. 
Assim sendo, a proposta desta 9ª reunião, foi ter como objetivo central, refletir e 
dialogar, a partir do documento 105 da CNBB “Cristãos leigos e leigas na Igreja e 
na Sociedade – sal da terra e luz do mundo” e da carta da Congregação da 
Doutrina da Fé aos Bispos da Igreja Católica, “A Igreja rejuvenesce” (IUVENESCIT 
ECCLESIA, e como as diversas expressões eclesiais vão aprofundar, divulgar e 
aplicar esses dois documentos nos vários âmbitos da vida e da missão da Igreja. 
Outros assuntos tratados foram a preparação do “Ano do Laicato” e partilhar a 
caminhada das várias expressões laicais. 

No primeiro dia foi debatido o documento 105 da CNBB “Cristãos leigos e leigas na 
Igreja e na Sociedade – sal da terra e luz do mundo”. Houve uma Palestra Pela 
Professora Lucia Pedrosa, Pedagoga / Teóloga, que participou da equipe de redação 
do documento. Discorreu de como foram pesquisados, estudados e compostos 
todos os tópicos que o compõem. O ponto forte da sua apresentação foi a 
explicação do verdadeiro sentido, e o porquê da inclusão do tema:¨Sal da Terra e 
Luz do Mundo (Mateus 5,13-14), alertando-nos como Cristão, e principalmente a 
nós leigos, consagrados pelo Batismo desta nossa missão. Estamos habilitados e 
estamos sendo convocados para isto em vários tópicos do doc.105, mais 
notadamente no item 7 e nos 104 - 107, mas na maioria das vezes nos deixamos 
abater pelo clericalismo, pelos individualismos do fechamento em comunidades, 
doc. 105 – 80. A exortação da expositora é que “regasassemos as mangas” e 
passarmos a trabalhar intensivamente este, e com este, documento em nossas 
formações, em nossas áreas de atuação. 

No segundo dia houve uma palestra do  Professor Francisco Catão, Teólogo, com 
90 anos de idade, que  icano, aos Bispos da Igreja Católica. Ressaltou o 
palestrante, sobre que o Papa Francisco, vem trabalhando com muito enfoque 
sobre o a ação do Espirito Santo, que é a força da presença de Deus, nas ações da 
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igreja. 
Na sua opinião os Papas posteriores ao Concilio Vaticano II, preocuparam-se 
sempre em interpretar o Concilio, o Papa Francisco, após cinquenta anos, sem ter 
participado do Concilio vem trabalhando intensamente para a sua aplicação. Este 
documento, ora mandado publicar 15/05/2016, é revolucionário. Exalta ao 
aprofundamento de uma comunhão dos dons do Leigos e Leigas, com os Dons 
Eclesiais, para uma eficaz e providenciadora revitalização da ação das Associações 
e Movimentos na Igreja e na sociedade. Dons Carismáticos e Dons Eclesiais, devem 
caminhar juntos a serviço da Igreja e da Graça de Cristo. Devem se entender como 
sujeitos da Igreja – os leigos e os eclesiásticos – em comunhão, testemunhando a 
Santíssima Trindade e o Espirito Santo. O palestrante procura dar uma definição 
sobre Igreja, que não esta bem clara no documento. 

A IGREJA NÃO É: 
Nem uma estrutura de poder. 
Nem uma multidão indiferenciada (desenfreada). 
Mas uma comunhão de pessoas, livre, unidas (não serviçais), sujeitos ativos, 
Leigos e Eclesiais. 
Animados pelo Espirito de Jesus. 
 
A IGREJA É: 
A comunidade fraterna de homens e mulheres, presidida por Jesus Cristo, Animada 
pelo Espirito Santo, em comunhão uns com os outros, na fé, esperança e o amor 
que não passa. 
 
EM SÍNTESE: 
O Doc. 105 dos Bispos e o IUVENESCIT ECCLESIA (A Igreja rejuvenesce), 
publicada pelo Papa Francisco, postulam que, o que prevalece na Igreja é a relação  
interpessoal com Deus, uns com os outros, animados pelo Espirito Santo,  levando 
ao crescimento a fé Cristã. 
 
EVANGELIZADORES COM O ESPIRITO: 
Despertar processos transformadores, do conjunto da sociedade. 
Gerando comunhão efetiva das pessoas. 
Migrado a diversidade de ideias. 
 
Resumindo, minha opinião pessoal é que esses dois documentos são de suma 
importância muito grande para a ação dos leigos em nossa Igreja Católica, orienta 
disciplina, estimula. Devem ser amplamente divulgados e utilizados. 
 
Outros assuntos: 
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 Da
r ênfase em nossas Dioceses, e/ou Paroquias para a formação local de 
Conselho de Leigos. 

 A preparação para o  “Ano do Laicato”, ficou para a próxima reunião prevista 
para o 2º ou 3º domingo da quaresma do próximo ano. 
 

  Entidades representadas no evento: 

1. Comunidade Nossa Senhora da Esperança. 
2. Movimento dos Trabalhadores Cristãos. 
3. Renovação Cristã do Brasil. 
4. Movimento Nossa Senhora de Schoenstatt 
5. Movimento Familiar Cristão. 
6. Movimento de Comunhão e Libertação. 
7. Movimento de Cursilho de Cristandade. 
8. Congregação Mariana. 
9. Encontro Matrimonial Mundial. 
10.Instituição Teresiana. 
11.Equipe Docentes. 
12.CONISB-Conselho Nacional Irmandade de São Benedito. 
13.Obra Kolping do Brasil. 
14.Legião de Maria. 
15.Ordem Franciscana Secular. 
16.CVX Comunidade de Vida Cristã. 
17.Movimento de Fé e Vida. 
18.Movimento dos Folcolares. 

 

João e Eliana 

 

 

Tatuí, Março´2017 


