
 POR TERRA,  
TERRITÓRIO E ECONOMIA 

MUTIRÃO PELA VIDA:

AGENDA DE ABRIL

PASTORAIS
DO CAMPO

A R T I C U L A Ç Ã O  D A S  

“A humanidade é pisoteada por esse vírus e por tantos outros vírus que nós ajudamos a cres-
cer. Esses vírus injustos: uma economia de mercado selvagem, uma injustiça social violenta [...]” 

Livro: Terra Futura: Diálogos com o papa Francisco sobre ecologia integral.



“Mutirão pela vida: Terra, Território e Economia” 
é o tema que a 6ª Semana Social Brasileira (SSB) 
e parceiros estão a pautar desde março e segue 
em abril de 2021. O objetivo é discutir o assunto, 
escutar as comunidades, favorecer a articulação, 
a mobilização, a formação e a denúncia. Essa ati-
vidade faz parte do processo de construção da 
6ª SSB que teve início em 2020 e segue até 2022.

Para dom José Valdeci Santos Mendes, bispo 
de Brejo (MA) e presidente da Comissão Epis-
copal Pastoral para Ação Sociotransformadora 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), “a ação quer trazer para o debate: ter-

ra, território e economia e buscar novos ca-
minhos para a vida humana, mas também 
para toda a criação. É uma motivação para 

cuidar da nossa Casa Comum e do Bem Vi-
ver dos povos”.

Segundo o bispo, “na oportunidade quere-
mos aprofundar o debate de uma economia 
que promova a vida, que cuide da Casa Co-

mum, uma economia que produza alimentos 
saudáveis, uma economia que promova a vida 
no campo a na cidade”, ressalta. 

APRESENTAÇÃO

Mutirão pela vida: 
Terra, Território e Economia



Produção de alimentos e  
segurança alimentar

Territórios de comunidades  
tradicionais pesqueiras

Economia de Francisco e Clara

Mutirão pela vida: Na casa de  
Francisco e Clara

Emergência amazônica:  
em defesa da floresta e da vida

Agressão aos direitos indígenas  
e da natureza

Mineração: territórios impactados  
e desinvestimento 

A justiça que queremos

Violência no campo | Dia Internacional  
da Luta Camponesa 

Ato político cultural

Dia Mundial da Terra | Lançamento do 
Manifesto pelos Direitos da Terra, Direito  
ao Território, Direitos dos Povos

12 O dia todo,  
mobilização nas  

redes sociais. 
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Acompanhe, a seguir, a agenda da 
semana de ativismo, em abril, nas redes 
sociais da SSB e das entidades parceiras.

 ABRIL
@SSBRASILEIRA

SSBRASILEIRA

REDES 
SOCIAIS SSB
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O dia todo,  
mobilização nas  

redes sociais. 
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redes sociais. 
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10h00 - Ao Vivo



@ssbrasileira

ssb.org.br
SSBrasileira

ssb.org.br

@SSBRASILEIRA

APOIO:

Caritas
Alemanha

@SSBRASILEIRA

SSBRASILEIRA
JUBILEU SUL BRASIL JS/BR
SSBRASILEIRA
JUBILEU SUL BRASIL JS/BR

SSBRASILEIRA @SSBRASILEIRA

https://www.facebook.com/ssbrasileira
https://www.youtube.com/channel/UCrThFwhiI1CLYWtgZg0xpjg
https://www.facebook.com/ssbrasileira
https://www.instagram.com/ssbrasileira/
https://www.youtube.com/channel/UCrThFwhiI1CLYWtgZg0xpjg
https://twitter.com/SSBrasileira

