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1 - CRISTÃOS LEIGOS 

Muitas vezes se ouvia falar da expressão “leigos cristãos”, com ênfase 

maior no substantivo “leigo” do que no adjetivo “cristão”, no entanto há um certo 

tempo essa lógica ficou invertida, fala-se agora em “cristãos leigos”, para 

ressaltar que os leigos, em primeiro lugar, são “cristãos”, que assumem sua 

vocação e missão na forma leiga de viver esta vocação e missão cristã.1 

Muitos documentos falam agora do “Protagonismo dos leigos”, para 

explicitar que os leigos, pelo fato de serem plenamente cristãos, têm na Igreja um 

espaço próprio, também de iniciativas, para empreenderem ações 

evangelizadoras, sobretudo em ambientes que são mais próprios da vivência dos 

cristãos leigos. 

Para compreender bem esses conceitos faz necessário adentrar um pouco 

mais nas implicações que cada uma dessas palavras, “Cristão leigo”, traz consigo. 

O que significa cada um desses conceitos e o qual o papel de cada um na 

dimensão geral e universal da Igreja e do mundo. 

1.1 – O QUE É SER CRISTÃO? 

Um grande acontecimento ocorrido há mais de 2 mil anos mudou 

completamente o rumo da humanidade. O nascimento de uma Criancinha pobre 

no meio dos animais em um curral foi crucial e determinou o rumo que tomaria 

a história nos séculos e milênios que se seguiram. Aquela Criança pobre trouxe 

consigo uma mensagem de paz, esperança e libertação, para um povo que vivia 

                                                 

1 Cf.: http://www.cnbb.org.br/protagonismo-dos-leigos-evolucao-da-consciencia-laical-

na-igreja/ 



oprimido e escravizado, sob o julgo do pecado e de uma sociedade corrupta e 

muitas vezes desumana. 

Aquela Criança era esperada por todos há muitos séculos. Antes mesmo 

do seu nascimento muitos haviam profetizado sua vinda a esse mundo. No 

entanto, aquela Criança não foi reconhecida por todos. No início alguns pastores; 

alguns magos vindos do oriente; alguns anciãos do templo; e só. Assim se passou 

muitos anos no silêncio de uma vida comum junto à sua família. 

Mas aquela Criança cresceu e percebeu que havia chegado a hora, então 

iniciou sua vida pública. Aquela Criança era Jesus, o Ungido, o Cristo. A partir 

de então escolheu como colaboradores diretos de sua obra 12 homens, a quem 

deu o nome de Apóstolos, que quer dizer enviados. 

No entanto seguiam-no diversas outras pessoas, muitos eram atraídos por 

sua pregação. Logo o grupo foi crescendo, entre homens e mulheres que queriam 

ouvir a sua pregação, a ponto de muitas vezes formarem, ao redor dele, grandes 

multidões: "No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar; 

e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco, 

e se sentou; e todo o povo estava em pé na praia." (Mt 13.1,2).  

“Ao redor dele”: esse era o diferencial. Isso era o que caracterizava aquele 

novo grupo que surgia. Estavam sempre “ao redor dele”, escutando o que tinha 

a dizer. Podemos, portanto, caracterizar o “ser cristão” à partir desse conceito: 

cristão é aquele que está ao redor de Jesus, escutando o que ele tem a falar e 

praticando aquilo que dele escutou e aprendeu. 

No entanto, ninguém fica “ao redor” de quem não conhece, muito menos 

se o que a pessoa estiver falando não for do seu interesse. Por isso para 

permanecer ao redor de Cristo é necessário conhecê-lo e compreendê-lo. O 

próprio Senhor quer escutar de cada um a resposta àquela salutar pergunta que 

Ele mesmo fez aos seus discípulos, os primeiros cristãos: “Quem dizem os homens 

ser o Filho do Homem?” Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros que 

é Elias; Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”. Então Jesus lhes perguntou: 

“E vós, quem dizeis que eu sou?” (Mt 16, 13-15). Mesmo sendo “uma multidão” que 

seguia Jesus, ele não quer saber o que todos pensam, mas sim o que cada um 

pensa. Quer uma resposta pessoal; quer saber qual lugar ocupa na vida de cada 

um; quer saber se cada um o conhece verdadeiramente. Só se pode considerar 

plenamente cristão o dia que a verdadeira e sincera resposta de cada um à esta 

perunta for a mesma de Pedro: “Simão Pedro respondeu: ‘Tu és o Messias, o Filho do 



Deus vivo’. Respondendo, Jesus lhe disse: ‘Feliz es tu, Simão, filho de Jonas, porque não 

foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu.’” (Mt 16, 16-17). 

1.2 – SACERDÓCIO MINISTERIAL E SACERDÓCIO COMUM 

No início de sua vida pública “Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, 

e eles foram para perto dele. Então escolheu doze homens para ficarem com ele e serem 

enviados para anunciar o evangelho. A esses doze ele chamou de apóstolos. Eles receberam 

autoridade para expulsar demônios.” (Mc 3, 13-15) E mais tarde na quinta-feira 

durante a última ceia os consagrou e instituiu ali o sacerdócio ministerial. 

Muitos Padres da Igreja falam de uma dupla unção sacerdotal, uma dupla 

efusão do Espírito Santo: no dia da Páscoa (Jo 20,19) e no dia de Pentecostes (At 

2,1-4). Consagrados sacerdotes na primeira unção, os Doze teriam sido 

fortificados no sacerdócio, pela segunda unção.2 

O importante é que os doze foram constituídos sacerdotes na Última Ceia. 

E não se pode negar essa verdade ou de qualquer forma afirmar algo contrário a 

isso. O próprio Concílio de Trento afirma que: “Se alguém disser que com as 

palavras: fazei isto em memória de mim, cristo não instituiu os apóstolos 

sacerdotes, ou não ordenou que eles e os demais sacerdotes oferecessem o seu 

corpo e seu sangue, seja anátema.”3 

No entanto a Igreja é em si um povo sacerdotal. Em toda a História da 

Igreja, sempre se confirmou, pela Tradição, essa indôle sacerdotal que ela possui, 

mesmo que em muitos momentos ela não foi devidamente valorizada. Sabemos 

que foi  o Próprio Cristo quem confiou o seu sacerdócio à Igreja. Sendo enviado 

ao mundo, Ele fez com que toda a Igreja participasse da unção com a qual ele 

mesmo foi ungido:  

“O Senhor Jesus, tornou participante todo o seu Corpo místico da 

unção do Espírito com que Ele mesmo tinha sido ungido: n'Ele, com 

efeito, todos os fiéis se tornam sacerdócio santo e real, oferecem vítimas 

a Deus por meio de Jesus Cristo. Não há, portanto, nenhum membro 

que não tenha parte na missão de todo o corpo, mas cada um deve 

santificar Jesus no seu coração, e dar testemunho de Jesus com espírito 

de profecia.” 4 

                                                 

2 Cf. MARTINS J. S., Il sacerdozio ministeriale . Storia e teologia, 57. 
3 Cf. Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, 50. 
4 Cf. CONCÍLIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 2. 



O Catecismo da Igreja Católica, a esse respeito nos diz que “Cristo, sumo 

sacerdote E único mediador, fez da Igreja ‘um Reino de sacerdotes para Deus, 

seu Pai’ (Ap 1,6). Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal.”5 E 

continua o Catecismo explicando de que forma os fiéis exercem o seu sacerdócio 

batismal, que é na participação, cada qual segundo sua própria vocação, na 

missão de Cristo, Sacerdote, Profeta e Rei. 

É através dos sacramentos do Batismo e da Confirmação que os fiéis são 

consagrados para ser um sacerdócio santo. Assim cada batizado, filho de Deus e 

membro da Santa Igreja, deve ter plena consciência dessa sua participação no 

Sacerdócio de Cristo, bem como de sua missão na Igreja e no mundo. Como 

Corpo de Cristo, a Igreja é comunhão orgânica entre todos os membros, e nela 

cada um serve a vida do conjunto na medida em que vive plenamente o seu papel 

distinto e a sua vocação específica.”6 

Como todo a cristão, o leigo católico é membro do Povo de Deus e 

participa do sacerdócio comum de Cristo. Unido a Ele pelo Batismo, participa da 

dignidade fundamental e comum de todos aqueles que o constituem, já que 

“comum é a dignidade dos membros pela sua regeneração em Cristo, comum a 

graça de filhos, comum a vocação à perfeição, e há uma só salvação, uma só 

esperança, uma só e indivisível caridade”.7  

Como todo o cristão, também o leigo participa “do múnus sacerdotal, 

profético e real de Cristo”.8 O seu apostolado é uma “participação na própria 

missão salvífica da Igreja, missão à qual todos são destinados pelo Senhor”.9 

O texto mais expressivo no Novo Testamento e de maior importância 

sobre o sacerdócio comum dos fiéis, que também foi citado na Lumen Gentium, 

encontra-se na 1º carta de São Pedro: Vós também como pedras vivas, sois 

edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais 

agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio 

real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que 

vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. (Cf. 1Pd 2,4-10). 

                                                 

5 Catecismo da Igreja Católica, 1546. 
6 CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, Diretório para vida e ministério dos presbíteros, 27. 
7 Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, n. 32.  
8 Ibid., n. 31.  
9 Ibid., n. 33.  



A definição clara de Leigo temos no Catecismo da Igreja Católica: 

Sob o nome de leigos entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os 

membros das Sagradas Ordens ou do estado religioso reconhecido na 

Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo Batismo, 

constituídos em Povo de Deus e a seu modo feitos participantes da 

função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem, em seu âmbito, 

a missão de todo o Povo cristão na Igreja e no mundo.10 

2  - A MISSÃO DOS CRISTÃOS NA IGREJA 

2.1  - A MISSÃO DA IGREJA 

A palavra missão vem do latim, e significa enviar. “Enviada por Deus às 

nações, para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das 

exigências íntimas da sua própria catolicidade e em obediência ao mandamento 

do seu fundador, procura, incansavelmente, anunciar o Evangelho a todos os 

homens. “Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos 

mandei. E eis que Eu estou convosco todos os dias, até ao fim do mundo.” (Mt 

28,19-20).11 

Esta é a missão da Igreja: anunciar o Evangelho a todos. E só pode ser 

realizada se imitarmos a Cristo. Pode-se dizer que condição necessária para o 

sucesso dessa missão é justamente a imitação de Cristo na vida de cada membro 

missionário da Igreja. Cada membro deve assumir a missão como o motivo 

principal de sua existência. São chamados, à partir do batismo, a imitar Cristo, 

fazendo parte da redenção no mistério da Cruz vivido pelo Crucificado, levando 

a salvação a todos, como diz São Paulo aos Colossenses 1,24: “Completo o que 

falta às tribulações de Cristo em minha carne pelo seu Corpo, que é a Igreja.” 

2.2 – ANUNCIAR E PASTOREAR 

Chega-se a um ponto muito importante, do qual depende a compreensão 

de tudo o que foi apresentado até agora: a definição e o papel do cristão; o 

sacerdócio ministerial e comum; a missão de evangelizar da Igreja. Trata-se de 

                                                 

10 Catecismo da Igreja Católica, nº 897. 
11 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 849. 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/vida-de-oracao/o-evangelho-precisa-nos-transformar/
https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/o-misterio-da-cruz-e-da-ressurreicao/


uma correspondência necessária, em outras palavras: seguir a Cristo; no 

chamado e vocação próprio a cada um, como leigo, ministro ordenado ou 

religioso; cumprir o mandato missionário de Cristo levando a Boa-Nova a todos.  

Mas isso somente não basta! Depois de anunciada a Boa-Nova é preciso 

agora cuidar daqueles que aderem à ela, pastorear o rebanho do Senhor que se 

forma aqui nessa Terra. E aos presbíteros São Pedro exorta na sua primeira carta: 

“Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, 

testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada: Sede 

pastores do rebanho de Deus, confiado a vós; cuidai dele, não por coação, mas de coração 

generoso; não por torpe ganância, mas livremente; não como dominadores daqueles que 

vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o 

pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória.” (1ª Pd 5,1-4). 

 Anunciar e pastorear formam então um eixo central que conduz os 

trabalhos de todos os pastores e leigos. E quanto a esse papel dos leigos na 

realização dessa missão da Igreja é bem claro em diversos documentos que não 

se trata de uma participação coadjuvante ou secundária, mas, ao contrário, muito 

importante: 

Há na Igreja diversidade de ministério, mas unidade de missão. Cristo 

conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o múnus de ensinar, de 

santificar e de governar em seu nome e com o seu poder. Mas os leigos, 

tornados participantes do múnus sacerdotal, profético e real de Cristo, 

realizam na Igreja e no mundo a parte que lhes cabe na missão de todo 

o povo de Deus. Efetivamente, exercem a sua atividade apostólica para 

a evangelização e santificação dos homens e para animarem e 

aperfeiçoarem com o espírito evangélico a ordem das coisas temporais, 

de tal modo que a sua ação neste campo dê claro testemunho de Cristo 

e sirva para a salvação dos homens. Uma vez que é próprio do estado 

dos leigos viverem no meio do mundo e dos negócios seculares, eles 

próprios são chamados por Deus a exercerem aí o seu apostolado, à 

maneira de fermento, com entusiasmo e espírito cristão.12 

3 – O CRISTÃO LEIGO NO EXERCÍCIO DA PASTORALIDADE 

DA IGREJA 

                                                 

12 Concílio Vaticano II, Decreto Apostolicam Actuositatem, n. 2.  



Tendo esclarecido, portanto, que a missão da Igreja é anunciar e pastorear 

e que não cabe somente aos pastores a realização dessa missão, mas é dever de 

todos os fiéis da Igreja, cada um a seu modo, pode-se tratar agora mais 

especificamente do papel do Cristão Leigo no desempenho da pastoralidade na 

Igreja. 

Os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da Igreja, 

primeiro com o testemunho de sua vida e, em segundo lugar, com 

ações no campo da evangelização, da vida litúrgica e outras formas de 

apostolado segundo as necessidades locais sob a orientação de seus 

pastores. Eles estarão dispostos a abrir para eles espaços de 

participação e a confiar ministérios e responsabilidades em uma Igreja 

onde todos vivam de maneira responsável seu compromisso cristão. 

Aos catequistas, delegados da Palavra e animadores de comunidades 

que cumprem uma magnífica tarefa dentro da Igreja, reconhecemos e 

animamos a continuarem o compromisso que adquiriram no batismo 

e na confirmação.13 

3.1 VOCAÇÃO ESPECIFICA DO LEIGO 

A vocação à santidade pessoal e ao apostolado, comum a todos os fiéis, 

adquire, em muitos casos, aspectos característicos, ao ponto de transformarem a 

vida laical numa vocação específica e maravilhosa no seio da Igreja. “Aos leigos 

compete por vocação buscar o Reino de Deus tratando das coisas temporais e 

ordenando-as segundo Deus”.14 

Estando eles dedicados a todas as atividades e profissões do mundo e 

vivendo nas condições ordinárias da vida familiar e social, “são chamados por 

Deus para contribuir como que de dentro, a modo de fermento, para a 

santificação do mundo mediante o exercício da própria profissão, guiados pelo 

espírito evangélico, e a manifestar Cristo aos outros, principalmente pelo 

testemunho da sua vida e pelo fulgor da sua esperança e da sua caridade”.15 

Aos leigos competem a renovação e a animação cristã da ordem temporal. 

São eles que devem sanar “as instituições e os condicionamentos do mundo”,16 

se algum houver que leve os costumes ao pecado. São eles que devem elevar as 

realidades humanas de modo a que se conformem o mais possível com o 

                                                 

13 Documento de Aparecida, 211. 
14 Cf. S. Congr. para a Educ. Cat.: A Escola Católica, 19 de março de 1977, n. 31. 
15 Ibid., n. 31.  
16 Conc. Vat. II, Const. Dogm. Lumen Gentium, n. 36. 



Evangelho e “o mundo, impregnado do espírito de Cristo, alcance mais 

eficazmente a sua finalidade, na justiça, na caridade e na paz”.17 “Procurem, pois, 

pela sua competência nas disciplinas profanas e a sua atividade, interiormente 

elevada pela graça de Cristo, contribuir eficazmente para que os bens criados 

sejam explorados em benefício de todos os homens e melhor distribuídos”.18 

3.2 LEIGOS COMO PASTORES EM SEUS AMBIENTES 

Como membros vivos na missão da Igreja, todos os leigos são chamados a 

desenvolverem funções que incrementam a perene santificação da própria 

comunidade, atuando em trabalhos voluntários que atingem a vida do próximo 

nas pastorais; nos movimentos e em missões fora da Igreja. 

Uma vez que, como todos os fiéis, por meio do batismo e da 

confirmação, são destinados por Deus ao apostolado, os leigos, 

individualmente ou reunidos em associações, têm obrigação geral e 

gozam do direito de trabalhar para que o anúncio divino da salvação 

seja conhecido e aceito por todos os homens, em todo o mundo; esta 

obrigação é tanto mais premente naquelas circunstâncias em que 

somente através deles os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer 

a Cristo.19 

Mas não se trata apenas dos ambientes religiosos, mas também e 

principalmente, dos ambientes “mundanos” onde cada leigo e leiga passa a 

maior parte do seu dia: no trabalho, na escola, no convívio com os outros, no 

trânsito, no restaurante, etc. São nesses ambientes que a Boa-Nova de Cristo 

ainda precisa encontrar um espaço e assim transformar cada local e cada coração. 

Os leigos realizam esta missão da Igreja no mundo, antes de tudo, por 

aquela coerência da vida com a fé, pela qual se tornam luz do mundo; 

pela sua probidade em qualquer negócio, pela qual atraem todos ao 

amor da verdade e do bem e, por fim a Cristo e à Igreja; pela caridade 

fraterna com a qual, fazendo-se participantes das condições da vida, 

dos trabalhos, das dores e aspirações dos irmãos, dispõem o coração 

de todos, pouco a pouco, para a ação da graça salutar; por aquela plena 

consciência da parte que lhes cabe na edificação da sociedade, por 

imperativo da qual se esforçam por cumprir, com magnanimidade 

cristã, os seus deveres domésticos, sociais e profissionais. Assim, o seu 

                                                 

17 Conc. Vat. II, Coast. Dogm. Lumen Gentium, n. 36.  
18 Ibid.  
19 Código de Direito Canônico, n. 225 §1. 



modo de agir vai penetrando, pouco a pouco, no ambiente de vida e 

de trabalho.20 

Transformar a profissão, por exemplo, em meio de apostolado é parte 

essencial da missão dos leigos e leigas na Igreja, e ao mesmo tempo (uma coisa 

não pode se separar da outra) um grande e eficaz meio de santificação pessoal. 

São Josemaria Escrivá, um santo do século XX, baseou toda sua obra nesse 

princípio de santificação do ambiente em que se vive. “Tens de comportar-te 

como uma brasa incandescente, que pega fogo onde quer que esteja. Ou, pelo 

menos, procura elevar a temperatura espiritual dos que te rodeiam, levando-os a 

viver uma intensa vida cristã”21. O trabalho profissional é o lugar a que cada um 

pertence naturalmente. 

É nesse ambiente que temos grande oportunidade de participação no 

pastoreio da Igreja. Esses lugares, muitas vezes, não estão acessíveis aos 

sacerdotes, que também são poucos. Os leigos desempenham, portanto, o papel, 

que também lhes é próprio, de pastorear. Trata-se de dar exemplo estando 

sereno, sorrindo, sabendo ouvir e compreendendo, mostrando-se solícito. 

Neste sentido, este mesmo Santo escreveu: 

Esforça-te para que as instituições e as estruturas humanas, em que 

trabalhas e te moves com pleno direito de cidadão, se ajustem aos 

princípios que regem uma concepção cristã de vida. Assim – não 

tenhas dúvida –, asseguras aos homens os meios necessários para 

viverem de acordo com a sua dignidade, e dás ensejo a que muitas 

almas, com a graça de Deus, possam corresponder pessoalmente à 

vocação cristã.22 

3.3 DESAFIOS ENCONTRADOS 

Ao tomar consciência da grande missão que cada um deve desempenhar, 

também deve-se tomar consciência dos grandes desafios que essa missão traz 

consigo. 

                                                 

20 Concílio Vaticano II, Decreto Apostolicam Actuositatem, n. 13. 
21 São Josemaria Escrivá, Forja, n. 570. 
22 São Josemaria Escrivá, Forja, n. 718. 

 



Em um mundo cada vez mais longe de Deus e com pessoas cada dia mais 

corridas, sem tmepo para nada, é ainda mais difícil o anúncio da Palavra de Deus 

em ambientes não-religiosos. Faz-se necessário o uso da criatividade, meios 

atraentes que possam, ao menos por uns instantes, chamar a atenção das pessoas 

em volta e plantar no coração a sementinha. Depois confiar em Deus, Ele regará 

essa sementinha e, a seu tempo, dará bons frutos. 

O serviço ao próximo é um dos maiores testemunhos de fé do verdadeiro 

cristão, pois formando um só corpo em Cristo (cf. Rm 12,4-5), constroem-se um 

pedaço do céu terreno – onde Deus está a serviço de suas amadas criaturas (cf. 

Mc 10,45). Para que esse serviço seja verdadeiramente eficaz, a perseverança é 

um dom que deve ser sempre animado pelo Espírito Santo, pois, além da 

indiferença das pessoas, o cansaço e a fraqueza também podem levar ao 

afastamento da missão. A missão necessita de cristãos com o coração extasiado 

pela paz do Senhor (cf. Jo 14,26-27). 

Por fim pode-se deixar como uma conclusão o que diz o Documento de 

Aparecida à cerca das características do discípulo e missionário, que deve ter 

como centro a pessoa de Jesus Cristo; que tenha espírito de oração e de caridade; 

que se alimente dos sacramentos, de modo particular da Eucaristia; que se insira 

cordialmente na comunidade eclesial e social e que seja solidário no amor e 

fervoroso missionário.23 

 

                                                 

23 Documento de Aparecida, 292. 


