
ARQUIDIOCESE DE MONTES CLAROS 

CONSELHO NACIONAL DO LAICATO DO BRASIL  

 
 

Montes Claros, 03 de março de 2023. 

Caros padres, conselheiros(as) paroquiais e Coordenadores(as) arquidiocesanos de organismos, 

Paz e bem, 

É bastante conhecida a passagem bíblica em que Jesus enviou seus discípulos em missão dizendo-lhes: “Ide 

pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura.” Trata-se, sabemos, de um mandato a todos nós 

seus seguidores e seguidoras, pois nosso batismo nos faz a todos missionários e missionárias. E insistimos 

que o anúncio do evangelho a todos os povos e em todos os âmbitos da vida humana é missão especial dos 

cristãos leigos e leigas. 

A esse respeito ensina o decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II que os leigos e leigas colaboram na obra 

de evangelização da Igreja e participam da missão salvífica de  Cristo . E podemos afirmar que o fazem pela 

riqueza de suas vidas e testemunho, maturidade na fé e ação transformadora da sociedade, sendo 

verdadeiros sujeitos eclesiais e sociais. 

Assim, através dos Conselhos de Leigos e Leigas somos chamados a exercer essa missão e conhecer, fortalecer 

e animar essa organização do laicato.  O CNLB Arquidiocesano é, dessa forma, um organismo, um espaço que 

tem como objetivo animar os leigos e leigas a se compreenderem e a atuarem nas diversas realidades em 

que se encontram inseridos na Igreja bem como – e principalmente - no seu campo específico que é a 

sociedade. 

Tendo em vista o documento 105 da CNBB - Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, que apresenta 

diversas propostas de articulação e organização do laicato, bem como as reflexões propostas para este Ano 

Vocacional no Brasil, a Arquidiocese de Montes Claros aspira a uma maior organização para melhor animar e 

incentivar o Laicato na sua vocação.  

Estamos, assim, convidando o(a), conselheiro(a)  e mais 02  leigos ou leigas de cada paróquia e o(a) 

coordenador(a) arquidiocesano dos organismos, para participarem de um  momento de formação,  que terá 

como tema Vocação laical: a caminho de uma igreja sinodal, e lema: “Corações ardentes, pés a caminho!”(cf. 

Lc 24, 32-33), que acontecerá na Casa de Pastoral (Rua Natal, S/N, bairro Santo Antônio), no dia 18 de março 

de 2023, das 7h às 17h. Para as despesas, solicitamos de cada participante uma contribuição de R$30,00 

(trinta reais), sendo que  teremos como assessor Denílson Mariano, coordenador da Comissão de formação 

do CNLB -Regional Leste II. 

Contando com a importante presença de todos e todas, e pedindo que Nosso Senhor nos confirme na fé e 

no compromisso com o seu Reino,  

 

 Dom José Carlos de Souza Campos 

Arcebispo Metropolitano de Montes Claros 

 

Pedro Henrique da Cruz Coordenador 

Arquidiocesano de Pastoral 

  
Maria Claret Martins 

Presidente do CNLB arquidiocesano 

 

Obs.: Confirmar presença até o dia 15/03, por favor, pelo https://forms.gle/yvk6Y8SEUQfNGuPKA 

https://forms.gle/yvk6Y8SEUQfNGuPKA

