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AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO SOBRE O TEMA:
«A MISSÃO DOS LEIGOS CRISTÃOS NA CIDADE»
Pontíficia Universidade Lateranense, 7-8 de Março de 2014

Amados irmãos e irmãs!
Enquanto estais reunidos para o congresso promovido pelo Vicariato de Roma, com a finalidade
de aprofundar e fortalecer a vossa «missão de leigos cristãos na cidade», dirijo-vos uma
saudação cordial e estou próximo de vós mediante a oração. Enquanto vos formulo votos de um
encontro fraternal e frutuoso, gostaria de pôr em evidência alguns aspectos essenciais.
Antes de tudo, um elemento fundamental que pertence aos ensinamentos do Concílio Vaticano II,
ou seja, a constatação de que os fiéis leigos, em virtude do Baptismo, são protagonistas da obra
de evangelização e de promoção humana. Incorporado na Igreja, cada membro do Povo de Deus
é, inseparavelmente, discípulo e missionário. É necessário que recomecemos sempre a partir
desta raiz que todos nós, filhos da mãe Igreja, temos em comum (cf. Exortação Apostólica

Evangelii gaudium, 120).
Como consequência desta pertença comum à Igreja e da participação na sua missão, é
importante não contrapor entre si as paróquias e as agregações eclesiais laicais. Estas últimas,
na sua variedade e dinamicidade, constituem um recurso para a Igreja, mediante a sua presença
nos vários ambientes e sectores da vida social; contudo, é bom que mantenham um vínculo vital
com a pastoral orgânica da diocese e das paróquias, a fim de não construir para si mesmas uma
leitura parcial do Evangelho e para não se erradicarem da mãe Igreja (cf. ibid., n. 29).
Finalmente, pensando na vossa «missão na cidade», em contacto com as complexas
problemáticas sociais e políticas, recomendo-vos que recorrais habitualmente ao Compêndio da

Doutrina Social da Igreja, um instrumento completo e inestimável. Com a ajuda desta «bússola»,

2
encorajo-vos a trabalhar a favor da inclusão social dos pobres, reservando-lhes uma atenção
religiosa e espiritual prioritária (cf. ibid., 200).
Invocando a intercessão maternal da Virgem Maria, Salus Populi Romani, abençoo todos vós e os
vossos trabalhos.

Vaticano, 7 de Março de 2014.
Francisco
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