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Como reage a Doutrina Social diante da turbulência global no 
setor agrícola?

153   ESTUDE

1. Leia o texto do DOCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 
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CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.
Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Senhor, Tu criastes tudo, o céu, a terra, a água e o ar.
Tu fizestes assim para que as pessoas pudessem viver em 
um mundo que atenderia a todas as suas necessidades.
Ouça o nosso lamento, Senhor, e faça-nos fortes na 
resistência contra aqueles que retiram a terra dos pobres e 
poluem seu ar e seus rios.
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. A frase "A terra pertence a Deus" é do Papa São João Paulo II. O que se 
    deduz disso com relação ao tema do latifúndio? Veja também a pergunta 
    91 do DOCAT, intitulada "Quais são os limites da propriedade privada?".

2. Por que o "êxodo rural" causa tragédias humanas - e como elas podem ser 
    evitadas?

3. Quando grande parte de um país está nas mãos dos latifundiários e 
    reformas agrárias são urgentemente necessárias, ouve-se muitas vezes 
    que clamam por revoluções armadas. Embora a doutrina social esteja do 
    lado dos pobres, ela rejeita os meios violentos. Que meios alternativos 
    existem para chegar a reformas agrárias e estabelecer uma apropriação 
    justa da terra?

4. Ao comprar mantimentos, você presta atenção se os agricultores dos 
    países de origem estão razoavelmente envolvidos nos rendimentos 
    advindos da comercialização desses produtos?

Façam uma visita ao supermercado mais próximo e confiram a oferta de 
comida. Quais os alimentos têm o selo de garantia de que os produtores 
têm os seus meios de subsistência diretamente garantidos com a venda 
destes alimentos?

Você aceita esse desafio?

Salmos 84, 13-14

Enfim, o Senhor nos dará seus benefícios, e nossa terra produzirá seu 
fruto. A justiçá caminhará diante dele, e a felicidade lhe seguirá os passos.

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook 
ou Instagram.

Guia de Estudo

A terra pertence a Deus 
e aos seus filhos

Mais do que qualquer outro setor da economia, a agricultura marca o espaço 
natural e cultural de uma sociedade. Por isso é importante, mesmo para os países 
altamente desenvolvidos, a conservação de uma agricultura viável. Na maior parte 
dos países do mundo, o setor agrícola é ainda o ramo mais importante da 
economia. Nele, trabalha quase a maior parte das pessoas. É o caso sobretudo dos 
países e regiões mais pobres da Terra. Muitas vezes, o problema fundamental 
consiste em que o terreno agrário se encontra nas mãos de uns poucos 
proprietários. Onde a grande propriedade leva à exploração dos camponeses, 
danifica o bem comum e impede um positivo desenvolvimento econômico do 
povo, a Doutrina Social da Igreja é a favor de uma reforma agrária e de uma 
redistribuição da terra. Tais medidas devem acontecer de uma forma juridicamente 
ordenada. Velhas injustiças não podem ser combatidas com novas injustiças.
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Façam uma visita ao supermercado mais próximo e confiram a oferta de 
comida. Quais os alimentos têm o selo de garantia de que os produtores 
têm os seus meios de subsistência diretamente garantidos com a venda 
destes alimentos?

Você aceita esse desafio?

1. A frase "A terra pertence a Deus" é do Papa São João Paulo II. O que se 
    deduz disso com relação ao tema do latifúndio? Veja também a pergunta 
    91 do DOCAT, intitulada "Quais são os limites da propriedade privada?".

2. Por que o "êxodo rural" causa tragédias humanas - e como elas podem ser 
    evitadas?

3. Quando grande parte de um país está nas mãos dos latifundiários e 
    reformas agrárias são urgentemente necessárias, ouve-se muitas vezes 
    que clamam por revoluções armadas. Embora a doutrina social esteja do 
    lado dos pobres, ela rejeita os meios violentos. Que meios alternativos 
    existem para chegar a reformas agrárias e estabelecer uma apropriação 
    justa da terra?

4. Ao comprar mantimentos, você presta atenção se os agricultores dos 
    países de origem estão razoavelmente envolvidos nos rendimentos 
    advindos da comercialização desses produtos?

Mais do que qualquer outro setor da economia, a agricultura marca o espaço 
natural e cultural de uma sociedade. Por isso é importante, mesmo para os países 
altamente desenvolvidos, a conservação de uma agricultura viável. Na maior parte 
dos países do mundo, o setor agrícola é ainda o ramo mais importante da 
economia. Nele, trabalha quase a maior parte das pessoas. É o caso sobretudo dos 
países e regiões mais pobres da Terra. Muitas vezes, o problema fundamental 
consiste em que o terreno agrário se encontra nas mãos de uns poucos 
proprietários. Onde a grande propriedade leva à exploração dos camponeses, 
danifica o bem comum e impede um positivo desenvolvimento econômico do 
povo, a Doutrina Social da Igreja é a favor de uma reforma agrária e de uma 
redistribuição da terra. Tais medidas devem acontecer de uma forma juridicamente 
ordenada. Velhas injustiças não podem ser combatidas com novas injustiças.

Enfim, o Senhor nos dará seus benefícios, e nossa terra produzirá seu 
fruto. A justiçá caminhará diante dele, e a felicidade lhe seguirá os passos.

1. Leia o texto do DOCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

Guia de Estudo

Senhor, Tu criastes tudo, o céu, a terra, a água e o ar.
Tu fizestes assim para que as pessoas pudessem viver em 
um mundo que atenderia a todas as suas necessidades.
Ouça o nosso lamento, Senhor, e faça-nos fortes na 
resistência contra aqueles que retiram a terra dos pobres e 
poluem seu ar e seus rios.
Amém.

A terra pertence a Deus 
e aos seus filhos


