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LEMA: Juntos somos mais, somos Consolação 

MARCO DOUTRINAL: Nós somos colaboradores de Deus (I Coríntios 3,9) 

ROTEIRO DE ESPIRITUALIDADE SOBRE O ANO DO LAICATO 

 Objetivo:  

 Perceber a importância do leigo na ação evangelizadora da Igreja na atualidade.   

 Rezar para que os leigos respondam com responsabilidade ao chamado de Deus.  

 Levar a perceberem que são leigos importantes à construção do Reino de Deus.  

Intenção do Papa: Para que os fiéis leigos realizem a sua missão específica colocando a sua 
criatividade a serviço dos desafios do mundo atual.  

Preparação: Preparar um altar com a imagem de Nossa Senhora, uma bíblia, flores e vela. Colocar, se 

possível, o cartaz do Ano Nacional do Laicato. 

Oração Inicial: Rezar o Pai Nosso  

Introdução: "Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro’’ (Mt 6,24) 

Dir.: Os leigos, através de seu Batismo, recebem de Deus, uma missão especial dentro da Igreja, e assim 

devem comprometer-se com a construção do Seu Reino. Antes do Concílio Vaticano II a vocação laical 

não era valorizada, apenas os sacerdotes e consagrados estavam autorizados a evangelizar. A partir do 

Concílio Vaticano II, os leigos são convidados a participar ativamente da vida pastoral da Igreja, 

iluminados pelo Espírito Santo, complementando a missão dos sacerdotes. Os leigos então, não são 

convidados a ser colaboradores dos bispos e sacerdotes, mas a exercer um papel importante de 

corresponsabilidade/ protagonista, dentro da comunidade eclesial e na missão apostólica da Igreja. 

Assim, são convidados a engajarem-se e dedicarem-se aos vários grupos, movimentos, pastorais e 

conselhos (pastoral e econômico) da  Igreja; mas também, e de maneira especial, exercer sua missão 

específica de estar no mundo, no meio das pessoas. O leigo deve ser um missionário em todo ambiente 

em que vive, diante dos grandes desafios que enfrentamos em nosso mundo atualmente. No entanto, 

para que o fiel leigo possa cumprir com eficácia sua missão evangelizadora e transformar a cada dia o 

mundo, combatendo os desafios do mesmo, faze necessária uma formação evangélica e doutrinal. 

Através do leigo, a Igreja se faz presente em todo lugar. Ele faz com que nossa Igreja seja cada vez mais 

missionária e esteja num estado permanente de missão, levando os valores do Evangelho de Jesus 

Cristo a toda criatura. O jovem, portanto, é convidado por nossa própria espiritualidade a viver 

intensamente o seu laicato, evangelizando outros jovens, sendo sal e luz em casa, na escola, no trabalho, 

na faculdade, para que outros jovens possam encontrar-se com Jesus. Portanto, a responsabilidade do 

leigo é de exercer o papel de protagonista na Igreja, na missão do Reino de Deus; exercendo seu 

sacerdócio régio, principalmente através do profetismo, sendo no mundo de hoje fermento na massa, sal 

da terra e luz do mundo, fazendo com que o Reino de Deus se difunda, sendo cooperadores com a Igreja 

através da sua missão profética.  

LEMA: “SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO”  

ILUMINAÇÃO BÍBLICA: Mateus 5, 13-16 

Dir.: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais 

serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode 

esconder uma cidade situada sobre uma montanha nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do 



alqueire, mas sim para coloca-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. 

Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai 

que está nos céus. Palavra da Salvação! 

*Ler de forma bem tranquila, e deixar um tempinho de silêncio para que possam refletir e rezar o texto ouvido. 

PARA PARTILHA:  

1. Ser sal e luz são qualidades do cristão e aquilo que somos devemos testemunhar para toda 

sociedade. Estamos sendo testemunhas de Deus na sociedade, dando vigor e iluminando, 

sendo sal e luz para outras pessoas?  

2. O que posso fazer para ser sal e luz em casa, na escola, no trabalho, na rua? 

3. Como esse texto pode trazer mudança para minha missão? 

Dinâmica de Grupo: “Sal da Terra e Luz do Mundo” 

Material: 03 copos transparentes com água, 02 saquinhos com sal, 01 colher de chá, 01 colher de sopa 

de sal, 02 velas.   

Metodologia: – Explique que o sal representa o cristão e o copo com água está representando o mundo. 

– Solicite a atenção para o que vão realizar. – Arrume os 03 copos com água sobre uma mesa. – 

Coloque: 01 saquinho de sal dentro de 01 copo – não retirem a embalagem (situação 01); 01 saquinho de 

sal ao lado de outro copo (situação 02); 01 colher de sal no último copo e misture (situação 03); Agora 

pegue 01 vela, acenda e esconda em algum lugar da sala; Pegue a outra vela, acenda e levante-a no 

centro da sala.  

Para reflexão: 

1. Qual situação melhor representa a conduta do cristão no mundo?  

Dir.: É comum haver votação para as três situações, com maioria para a situação 01. Mas, a situação 

correta é a representada na situação 03.  

2. Como o cristão pode estar influenciando o meio como sal da terra, se estiver isolado do mundo?  

Dir.: Na situação 3, o cristão se mistura com o mundo. Está correto? O cristão está misturado com o 

mundo? Nós somos deste mundo?  

3. Somos filhos da luz, assim somos também luz. Nossa luz deve ficar escondida (vela 01) ou 

devemos iluminar o mundo (vela 02)? 

4. 5 Como podemos ser luz do mundo?  

PARA CONCLUIR REFLITA: 

 O lugar do cristão leigo é no mundo. Mas estar no mundo não significa dizer que você é mundano, como 

afirma São Joao Paulo II: “Vivo no mundo, mas não sou do mundo”. O leigo, em sua missão, deve 

sempre ser sal e luz para os outros, iluminando suas vidas, sendo espelho de Cristo, fazer a diferença no 

mundo. 

ORAÇÃO: 

Dir.: Ser sal da terra e luz do mundo, é sair de nosso comodismo e ir em missão, é levar o Reino de Deus 

a todas as pessoas. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, a assim como ela, sermos leigos 

comprometidos com o Reino de Deus.  

Leitor 1: Somos chamados e enviados para continuar a missão de Jesus anunciando-o aos que ainda 

não o conhecem. 



Leitor 2: O convite de Jesus é para todos. Que ninguém fique de braços cruzados. O missionário prega a 

Boa Nova em todos os lugares e por vários meios.  

Leitor 3: O missionário é alguém apaixonado por Jesus, reconhecendo-o como Mestre e grande Amigo, 

aquele que o conduz e o acompanha. As sandálias de um missionário não descansam. (Entregar o 

recorte de um pé a cada um)  

Leitor 4: A Virgem Maria é a grande missionária através da sua fé e obediência à vontade de Deus. 

Leitor 5: Seguindo os passos de Nossa Senhora, aprenderemos a servir a Deus e aos irmãos.  

Dir.: Agora, vamos pegar o recorte do pé e escrever nosso nome.  

Digamos todos: Senhor, aqui estou, quero seguir-te e ser teu missionário. Quero ser um leigo 

comprometido, exercer meu batismo, sendo sal da terra e luz do mundo. Prometo anunciar o teu Amor e 

dizer a todos que só tu és o Caminho, a Verdade e Vida. Amém. 

Canto: A escolha do grupo.  

Enquanto canta, pedir que coloquem sobre o altar, aos pés de Nossa Senhora, o desenho do pé com seu 

nome, relembrando o compromisso assumido com Jesus, de ser leigos comprometidos com a 

evangelização. 

Encerrar rezando a Ave Maria.  

 


