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DECRETO DE PROCLAMAÇÃO 
ANO DO LAICATO - 2018 

 
 

Aos que este nosso Decreto virem, Saudação, Paz e Bênção no Senhor! 
 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunida durante a 54ª 

Assembleia Geral Ordinária, na sessão do dia 14 de abril de 2016, aprovou o 
Documento 105, “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade – Sal da 
Terra e Luz do mundo” e sugeriu, como um dos “compromissos”, a realização 
do Ano do Laicato, que foi aprovado na sessão do dia 15 de abril de 2016. 

A nossa Diocese de Blumenau é grata ao Senhor porque sempre proveu 
esta porção do Povo de Deus com dedicados e generosos Leigos e Leigas que, 
junto com o Bispo Diocesano, os Presbíteros e Diáconos, respondem o mandato 
do Senhor no serviço da Evangelização. 

Este Ano do Laicato, na Diocese de Blumenau, terá seu solene anúncio no 
próximo dia 29 de outubro de 2017, por ocasião do encerramento do Ano 
Mariano nesta Diocese; sua celebração de abertura no dia 26 de novembro de 
2017, em todas as Paróquias; seu encerramento na festa de Cristo Rei de 2018. 
Terá como Tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço 
do Reino” e como Lema: Sal da Terra e Luz do Mundo (Mt 5, 13-14). 

Tem como Objetivo Geral: Como Igreja, Povo de Deus, celebrar a 
presença e a organização dos cristãos leigos e leigas na Diocese de Blumenau; 
aprofundar  a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar 
Jesus Cristo e seu  Reino  na sociedade. 

 
Objetivos Específicos: 
Comemorar os 30 anos do Sínodo Ordinário sobre os leigos (1987) e os 30 

anos da publicação da Exortação Apostólica Christifideles Laici, de São João 
Paulo II, sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo (1988); 



Dinamizar o estudo e a prática do documento 105: “Cristãos leigos e 
leigas na Igreja e na Sociedade” e demais documentos do Magistério, em 
especial do Papa Francisco, sobre o Laicato; 

Estimular a presença e a atuação dos cristãos leigos e leigas, “verdadeiros 
sujeitos eclesiais” (Dap, n. 497a), como “sal, luz e fermento” na Igreja e na 
Sociedade. 

 
Estratégias: 
Conclamar toda a Igreja Diocesana: paróquias, comunidades, pastorais, 

movimentos, as diferentes expressões laicais e os Organismos de comunhão do 
Povo de Deus, na realização do Ano do Laicato; 

Desenvolver atividades que culminem na realização de um encontro  
Diocesano com o Laicato no encerramento do ano; 

Despertar e motivar iniciativas e participação dos ministros ordenados, 
da vida consagrada e do laicato na realização desse Ano; 

Dialogar com os diferentes sujeitos da sociedade, promovendo a cultura 
do encontro e o cuidado com a vida e o bem comum, na esperança de que outro 
mundo é possível; 

Envolver os meios de comunicação social nas atividades programadas 
para o Ano do Laicato. 

 
Eventos: 
Abertura do Ano do Laicato em cada Paróquia, na Solenidade de Cristo 

Rei, 26 de novembro de 2017; 
Abertura da Campanha da Fraternidade de 2018, destacando o papel dos 

cristãos leigos e leigas na superação da violência; 
Realização do Seminário Diocesano sobre o Laicato nos dias 06 a 08 de 

abril de 2017.  
 
Dado e passado na Cúria Diocesana de Blumenau aos 25 de outubro de 

2017, memória de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão, sob o Nosso Sinal e Selo 
de Nossas Armas. 
 
 
 
 
 

Dom Rafael Biernaski 
Bispo Diocesano 

Pe. Josué de Brito Souza 
Chanceler 
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