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O Concílio Vaticano II em diversos momentos coloca o laicato em condição de sujeito 

eclesial, membro vivo do corpo místico da Igreja presente na sociedade e capaz de nela 

atuar a partir de práticas condizentes à fé que professa. Este, portanto, deve atuar na 

sociedade como protagonista e corresponsável na missão da Igreja. Contrariando esse 

chamado conciliar, o que se percebe na realidade hodierna é certa desvinculação da 

prática religiosa com a vida em sociedade fazendo com que a fé seja reservada ao 

espaço particular ao invés de ser força motriz para a vida em sociedade. Nesse sentido o 

presente artigo teve como objetido geral refletir sobre o protagonismo leigo frente às 

realidades sociais e políticas vinculando a fé com a prática social. Em decorrência teve 

como objetivos específicos uma reflexão sobre os fatores que impedem tal prática e uma 

análise crítica sobre a postura do leigo frente à realidade social e política em que se 

insere. A partir de estudos bibliográficos com base em autores que abordam a temática 

como, por exemplo, Mário de França Miranda, e análise de documentos magisteriais, o 

presente artigo concluiu que, de fato, o leigo é chamado a ser sujeito; contudo, fatores 

presentes na Igreja e na sociedade fazem com que esse protagonismo não atinja a prática 

de vida social, fazendo com que a fé seja vista como instituição particular sem reflexos 

na sociedade. Concluiu também que é fundamental ao laicato uma consciência de 

sujeito eclesial a fim de que este integre sua fé com as práticas políticas e sociais, a fim 

de contribuir com a promoção de uma sociedade mais justa.  

 

Palavras-chave: leigos; vida cristã; prática social e política.   

 

 

Introdução 

 

Entre outros elementos presentes no Concílio Vaticano II o capítulo segundo da 

constituição dogmática Lumen Gentium destaca todo o Povo de Deus como protagonista 

da missão da Igreja; por meio do sacerdócio comum em Cristo todo batizado é 

convidado a ser sujeito e protagonista na missão cristã tanto na Igreja e no mundo.  

Contudo, elementos jurídicos e estruturais, bem como uma mentalidade ainda 

fortemente voltada à hierarquia e ao clero, constituem entraves ao avanço do 

discipulado missionário leigo. Porém, não seria justo atribuir responsabilidades somente 
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à instituição e suas estruturas. De fato, os leigos e leigas, enquanto membros vivos da 

Igreja parecem não compreender seu papel como discípulos missionários e seu 

protagonismo na Igreja.  

Muitas vezes, a falta de consciência por parte dos leigos acaba por desencadear 

duas tendências opostas, porém ambas contrárias ao verdadeiro sentido do discipulado 

missionário leigo e ao conceito de Povo de Deus. Um desses elementos está na 

tendência em se clericalizar o leigo, fazendo com que este se hierarquize e se feche 

dentro da instituição, o ponto oposto está no fato de que a sociedade atual tende a um 

“laicismo exacerbado” que “pretende refutar toda a presença e contribuição da Igreja na 

vida pública das nações e a pressionam para que se retire para os templos e para seus 

serviços religiosos” (DAp 504). Tanto um como o outro são elementos contrários ao 

protagonismo dos leigos, fato que impede que os leigos e leigas atuem como sujeitos e 

sejam rosto da Igreja na sociedade,  na política e nas práticas quotidianas.  

 

 

1. A clericalização do leigo: Um retrocesso e um desafio para o protagonismo 

leigo.  

 

Nós, os sacerdotes, tendemos a clericalizar os laicos. E os laicos, nem 

todos, mas muitos nos pedem de joelhos que os clericalizemos porque 
é mais cômodo ser coroinha do que protagonista de um caminho 

laical. Não temos que cair nessa armadilha. É uma cumplicidade 

pecadora (...) O laico é laico e tem que viver como laico com a força 

do batismo (...) carregando sua cruz cotidiana como todos nós 
carregamos. É a cruz do laico, não a do sacerdote. A do sacerdote que 

carregue o sacerdote, pois bastante ombro lhe deu Deus para isso 

(BERGOGLIO apud GOLDEROS, 2013).  

 

 Essas sábias palavras de Bergoglio sintetizam a realidade das comunidades 

eclesiais, paróquias e Igrejas locais em relação ao leigo que impedem o real 

protagonismo destes. Em muitos casos, a discussão presente nas comunidades em 

relação ao trabalho do leigo se resume a ações ad intra que pouco contribui com o 

avanço da evangelização e da ação social das comunidades eclesiais. Nas comunidades 

é comum encontrar leigos exercendo apenas funções ligadas à colaboração com os 

ministros ordenados, o que coloca o leigo na função de auxiliar e não de protagonista. 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 3 

Entre outros exemplos, os ministros extraordinários da comunhão, em muitos casos, 

comportam-se como extensão do padre e tendem a se incluir no sistema hierárquico da 

instituição, agindo de forma autoritária e centralizadora. As pastorais, por sua vez 

também atuam como extensão do clero e submissa a ele. Não há espaços e interesse em 

promover ações que realmente destaquem o protagonismo e a autonomia dos leigos 

como sujeitos nas questões eclesiais e sociais.   Portanto, o clero tende a clericalizar o 

leigo, pois, é mais fácil concentrar as atividades em uma dimensão de delegação, 

execução e controle do que promover uma ação missionária capaz difundir o rosto da 

Igreja e a realidade do Reino de Deus. Como destaca Francisco, a clericalização se 

transforma, portanto em     

  

um dos males da Igreja. Mas é um mal «cúmplice», porque os 
sacerdotes gostam da tentação de clericalizar os leigos, mas muitos 

leigos, de joelhos, pedem para ser clericalizados, porque é mais 

cómodo, é mais cómodo! E este é um pecado a duas mãos! Devemos 
vencer esta tentação. O leigo deve ser leigo, batizado, tem a força que 

vem do seu Baptismo. Servo, mas com a sua vocação laical, e isto não 

se vende, não se negocia, não se é cúmplice com o 
outro...(FRANCISCO, 2014) 

 

A clericalização, portanto, é um dos males da Igreja capazes de colocar todos, 

leigos e clero, em uma postura fechada na segurança das paróquias, onde as atividades 

desenvolvidas se traduzem naquelas de prestação de serviço religioso à comunidade e 

não numa dinâmica de evangelização missionária e discipulado missionário como 

propões, por exemplo, a Igreja da América Latina. Dessa forma, os leigos se comportam 

de acordo com a vontade e delegação do ministro ordenado e se esquece de que “a 

delegação dos leigos/as para o apostolado não depende da hierarquia, mas provém do 

próprio Cristo. São missionários constitutivamente e não por mandato, embora possam 

receber também uma determinada missão (por mandato) da autoridade eclesiástica” 

(MIRANDA, 2013, p.117).  

Frente essa realidade é possível perceber três situações ligadas à clericalização 

do leigo: A primeira delas é a tendência do clero em querer organizar a ação dos leigos 

de acordo com a disciplina hierárquica a que está sujeito. Em segundo lugar, a 

imaturidade dos cristãos e a falta de uma formação integral que desperte a consciência 

da ação missionária no discipulado faz com que os leigos não vislumbrem novos 
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horizontes de atuação e compreendam que a ação eclesial se resume em colaborar com 

as funções do ministério ordenado. Mesmo quando dotados de certa consciência os 

leigos, em muitos casos, sentem-se confortáveis dentro da estrutura hierárquica e 

desenvolvem comportamentos que demonstram seu interesse na clericalização. Por fim, 

existe uma terceira situação em que o leigo reage de forma contrária à clericalização, 

rejeitando-a por completo e afastando-se da Igreja e de sua missão como batizado. Este 

último acontece de forma radical e contrária à comunhão, fazendo com que o leigo 

distancie sua vida social das práticas institucionais da Igreja, separando a fé da prática 

social, o que leva a um laicismo que exclui a ação da Igreja da práxis social ao invés de 

incluir a todos na comunhão do Povo de Deus em uma única missão. Tal postura 

permite que a fé e o ser cristão do indivíduo seja algo isolado da prática de vida 

quotidiana em sociedade. A esse respeito Miranda (2013, p. 125) destaca que, “não é a 

fé cristã uma fuga da realidade; ao contrário, é um mergulhar na realidade, iluminado 

pelo evangelho para transformá-la em nova criação”.  

Portanto, urge uma mudança de mentalidade, onde os leigos possam se tornar 

cristãos maduros na fé e atuar na Igreja e como Igreja dentro de sua condição 

insubstituível de discípulo missionário corresponsável na promoção do Reino de Deus.  

Somente uma mudança de mentalidade, tanto por parte do clero como também por parte 

do leigo, poderá dar novos rumos ao problema da clericalização dos leigos, onde ambos, 

clero e laicato, de certa forma, são cúmplices. Por fim, o seguinte testemunho dado pelo 

Papa Francisco resume claramente as provocações aqui apresentadas.  

 

Muitas vezes ouvi isto, na minha terra: «Sabe, na minha paróquia há 

um leigo corajoso: este homem sabe organizar... Eminência, porque 

não o fazemos diácono?». É imediatamente a proposta do padre: 
clericalizar. Façamos este leigo... Por quê? Porque o diácono, o 

sacerdote, é mais importante que o leigo? Não! É este o erro! É um 

bom leigo? Que continue e cresça assim. Porque está em questão a 
identidade da pertença cristã. Para mim, o clericalismo impede o 

crescimento do leigo. Mas tende presente o que eu disse: é uma 

tentação cúmplice entre os dois, pois não haveria clericalismo se não 

houvesse leigos que querem ser clericalizados. É evidente? Eis por 
que agradeço quanto fazeis. Harmonia: também esta é outra harmonia, 

porque a função do leigo não pode ser desempenhada pelo sacerdote, e 

o Espírito Santo é livre: algumas vezes inspira o sacerdote a fazer uma 
coisa, outras vezes inspira o leigo (FRANCISCO, 2014). 
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2. A fé desvinculada da prática social: a consciência do leigo frente ao 

laicismo.  

 

Como apontado no tópico anterior, o leigo também se torna responsável por 

situações que dificultam o florescer de seu protagonismo missionário e corresponsável 

frente à sua missão como Igreja. Em muitas situações, estes não se reconhecem como 

corpo místico de Cristo e de sua responsabilidade de ser Igreja e atuar como tal também 

na sua vida em sociedade. Fatores históricos e sociais tendem a desvincular a fé da 

realidade social,  

  

razões de cunho histórico explicam a enorme quantidade de católicos 
apenas de batismo, ou mesmo um catolicismo mais cultural do que 

religioso. Temos que aceitar o fato porque nos foi legado do passado. 

Realmente para muitos o catolicismo se limita à recepção de alguns 
sacramentos sem que haja uma real incidência da fé em sua vida 

quotidiana. Não dão testemunho de vida e, por conseguinte, 

constituem mais obstáculos do que sinais do Reino de Deus, mesmo 
que não possamos fazer um juízo moral sobre suas vidas. Privam a 

Igreja da credibilidade diante da opinião pública, enfraquecem-na 

como realização efetiva do Reino de Deus, da caridade, da justiça, de 

compaixão inerentes à fé cristã. Desse modo a Igreja aparece aos 
olhos de muitos como uma instituição autoritária, mais preocupara 

com doutrinas e normas morais, sem deixar transparecer sua 

verdadeira identidade. Aqui não podemos evitar a questão: e quem de 
nos se encontra totalmente livre dessa incoerência entre fé e vida? 

(MIRANDA, 2013, p. 14) 

 

 Estas duras e marcantes palavras deixadas por Miranda permitem intuir que 

outro problema que os leigos enfrentam, além da clericalização, é a tendência em 

separar a vida religiosa da vida social fato que contribui com um laicismo exacerbado 

onde a religião e a fé são cada vez mais colocadas como algo particular e isoladas do 

que como força motriz, transformadora e integradora da sociedade. Dessa forma, o leigo 

não desenvolve a maturidade necessária para atuar como Povo de Deus frente às 

realidades sociais, não se vê como Igreja em suas ações do quotidiano e desvincula sua 

fé do convívio social em que está inserido. O autor citado também aponta os motivos 

para essa postura ao afirmar que os leigos, em muitos casos, ainda são imaturos em sua 

fé:  
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Por não conseguirem conhecer sua fé como adultos, não conseguem 

igualmente relacioná-la com sua vida concreta, e desse modo acabam 

banindo-a de sua existência, sem, entretanto, negá-la ou combatê-la, 
embora outros rejeitem explicitamente certas verdades cristãs por 

entendê-las na versão infantil ou de modo errado (MIRANDA 2013, 

p.16).   

 

 Nesse sentido, fica evidente a tendência de separação entre fé e sociedade onde o 

leigo, investido do sacerdócio comum e da corresponsabilidade na missão da Igreja pelo 

batismo, acaba por ofuscar estes dons e não exercê-los nas estruturas sociais em que 

está inserido. Fato que contribui para a construção de uma mentalidade em que a Igreja 

e a fé são instituições particulares e não se misturam com a vida social e até mesmo para 

uma mentalidade presente hoje na sociedade que tende a excluir a fé a religiosidade da 

práxis quotidiana. 

 Portanto, é urgente uma mudança de mentalidade em que o leigo assuma de fato 

sua condição de Igreja Povo de Deus e membro do corpo místico de Cristo. É preciso 

que todos os batizados, a partir da eclesiologia do Concílio Vaticano II, sintam de fato 

que são Igreja e, desta forma, suas ações na sociedade são também ações desta mesma 

Igreja. Essa tomada de consciência permitirá ao leigo romper com estruturas sociais que 

tendem a ignorar o papel da Igreja na sociedade e a atuar nas suas relações sociais como 

Igreja proclamando “o Evangelho de Jesus Cristo e, n’Ele, a boa nova da dignidade 

humana, da vida, da família, do trabalho, da ciência e da solidariedade com a criação” 

(DAp 103). Atuar na sociedade, portanto, não é uma função externa à Igreja, mas sim 

ação desta por meio do leigo, protagonista e corresponsável na missão, pois, “é próprio 

do discípulo de Jesus gastar sua vida como sal da terra e luz do mundo” (DAp 100).      

 Spadaro (2013, p.32), sintetizando a ideia do Papa Francisco sobre a função da 

política, afirma que é necessário um equilíbrio de interesses onde a política seja a 

verdadeira expressão da caridade, a fim de que não haja a privação da dignidade 

humana; aponta inda, citando as palavras do Papa Francisco que a contribuição de 

energias morais em uma sociedade democrata é fundamental para esse fim. Partindo do 

pensamento do autor e relacionando-o com a temática da presente pesquisa, é possível 

afirmar que o leigo como Igreja Povo de Deus e inserido na sociedade, não deve 

marginalizar sua fé ou reserva-la aos momentos de culto como algo restrito e particular, 
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como algo distante da realidade social, mas sim inseri-la em sua prática quotidiana a fim 

de transformar as realidades injustas de acordo com os ensinamentos do evangelho. Não 

se deve, portanto, interpretar a laicidade do Estado como uma necessária exclusão da 

religião do cenário político, pelo contrário, a laicidade do estado existe justamente para 

permitir a liberdade religiosa e a atuação consciente e presente na sociedade em geral. 

Complementando essa reflexão Spadaro destaca que no pensamento do Papa Francisco 

é fundamental o diálogo e a participação de diversas culturas no desenvolver social e 

afirma que: 

 

Em todo esse amplo processo dialógico se inserem também as grandes 

tradições religiosas, chamadas a construir a vida social e a animar a 
democracia. Nesse sentido, a laicidade do Estado, afirmou o Pontífice, 

revela-se um valor na medida em que se mostra “favorável à 

convivência pacífica entre religiões diferentes”. E isso porque, “sem 

assumir como própria nenhuma posição confessional, respeita e 
valoriza a presenta da dimensão religiosa na sociedade, favorecendo 

suas expressões mais concretas” (SPADARO, 2013, p. 33).     

      

 Nesse sentido, uma postura que incentive um exacerbado laicismo, contraria o 

próprio conceito de Estado laico, pois, tende a eliminar a fé e a religião das decisões 

sociais, fato que ao invés de trazer benefícios sociais e promoção do bem comum traz 

consigo intolerância, intransigência e conflitos sociais. Portanto, a laicidade do Estado o 

coloca de forma neutra em relação às religiões, fato que favorece a participação e 

inserção destas nas estruturas sociais. Miranda (2013, p. 79), ao fazer referência à obra 

de Jürgen Habermas, intitulada Zwischen Naturalismus und Religion, afirma que a 

liberdade religiosa favorecida por um Estado neutro 

 

não pode confinar a religião à esfera da vida privada, já que seus 

membros não só a professam e expressam, mas também procuram 

vivê-la socialmente através de atitudes e comportamentos específicos. 
Não se pode exigir do adepto de uma religião, e que fundamenta a 

própria existência e, suas convicções religiosas, renunciar a elas 

sempre que estiver lidando com a esfera pública, como se ele devesse 
haurir suas convicções de outra fonte não religiosa.  

 

Assim, é fundamental que o leigo desenvolva sua maturidade e se torne adulto 

na fé compreendendo que ser batizado em Cristo é assumir uma postura de vida, 
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orientada segundo seus ensinamentos, que traduza na prática social as convicções e 

responsabilidades decorrentes da aceitação plena ao evangelho. Para o leigo, atuar na 

sociedade como Igreja e na Igreja como membro da sociedade é agir na comunhão, 

compreendendo que esta deve estar presente em todos os momentos da vida do cristão. 

Portanto, é preciso incentivar a oração comunitária e principalmente incentivar a 

celebração e a participação na Eucaristia, força e alimento para a atuação prática do 

discipulado missionário, pois, como destaca o Papa Francisco, “a Palavra de Deus 

ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos 

e torna-os capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária” (EG 174). 

 

Conclusão 

 

 A abertura proposta pelo Concílio Vaticano II reconhece a participação e 

atuação do leigo como Igreja na vida em sociedade, traduzindo em prática suas 

convicções e valores cristãos nas práticas sociais, na política, enfim, em todos os setores 

da sociedade em que se insere. Esse protagonismo é colocado ao leigo como 

corresponsabilidade na missão da Igreja, fazendo com que todos os batizados se sintam 

convidados a amadurecer na fé e atuar na sociedade de forma a transformá-la em uma 

sociedade mais justa e orientada para o bem comum. Portanto, é próprio do leigo uma 

atuação social e política ativa e preocupada com o desenvolvimento de seu meio.  

 Contudo, uma crítica que se faz ao se observar a realidade é que estes mesmos 

leigos chamados a atuar na sociedade e na política a partir de seus valores e de sua fé 

acabam por desvincular a fé e a religião da realidade social, relegando a religiosidade à 

esfera particular e até mesmo considerando a religiosidade como contrária às práticas 

sociais e políticas. Essa postura permite um laicismo exacerbado onde o leigo deixa de 

atuar como Igreja na sociedade e, consequentemente, deixa de colocar sua fé e suas 

convicções a serviço do combate às injustiças sociais.  

 Nesse sentido, é urgente uma mudança de mentalidade e um amadurecimento na 

fé a fim de que os leigos assumam seu papel na política e na sociedade como propõe o 

Concílio Vaticano II; a insersão dos leigos nos assuntos políticos permite que estes 

atuem como Igreja na sociedade e sejam rosto desta mesma Igreja na práxis social, 
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atuando como protagonistas de ações em prol do bem comum e do combate às injustiças 

sociais.  
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