
  

  

MÓDULO 1 – TERRA  

Aula 4 – O povo da Bíblia e a busca por terra 

  

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria 

com movimentos populares. O curso está organizando em seis módulos. Este 

é o Módulo 1: Terra, nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – Brasil, terra de quem?  

Aula 2 – Povos originários e o direito à terra  

Aula 3 – O direito à terra na cidade  

Aula 4 – O povo da Bíblia e a busca por terra  

  



 

  

 

ASSESSOR: Leonardo Agostini, é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia 

Università Gregoriana di Roma e bacharel em Catequese Missionária, pela 

mesma universidade. Mestre em Teologia Bíblica pela PUC-Rio e docente do 

Departamento de Teologia da PUC-Rio desde 2007. Membro da Associação 

Bíblica Brasileira (ABIB), da Associação Bíblica Italiana (ABI), da Sociedade 

de Teologia e Ciências da Religião (SOTER), da Society of Biblical Literature 

(SBL), da Academia Fides et Ratio e integra, junto ao CNPq, o grupo de 

pesquisa TIAT (Tradução e Interpretação do Antigo Testamento). Tem 

experiência na área de Teologia, com ênfase em Teologia Bíblica, atuando 

principalmente com Antigo Testamento, Pentateuco, Livros Históricos, 

Profetismo, Intertextualidade, Hebraico bíblico. É sacerdote secular da 

Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e capelão da Igreja do Divino 

Espírito Santo do Estácio de Sá/RJ desde 2008.  

  



  

EMENTA:  

A - Objetivos:   

O povo da Bíblia e a busca por terra  

Na Bíblia, o substantivo “terra”, do ponto de vista geográfico, indica um 

território, região ou país; do ponto de vista etnográfico, é o lugar propício da 

habitação dos seres vivos, em particular do ser humano; e do ponto de vista 

teológico é o lugar da revelação de Deus e do seu infinito amor.  

Esses sentidos combinados revelam o ato criador de Deus, pelo qual a terra foi 

feita para receber a sua sublime criatura e lhe proporcionar, junto aos outros 

seres, o necessário para a sua existência. A terra é um dom com toda sua flora, 

fauna e recursos que, para estar a serviço do ser humano, devem ser respeitados 

e valorizados. Então, pode-se dizer: “Cuida da terra e a terra cuidará de ti”.  

Na dinâmica da Bíblia, “a busca e a luta pela terra” não é um direito, mas um 

dom universal que, por sua vez, não isenta o ser humano do seu papel 

preservador e transformador. Nesse sentido, a terra e o ser humano estão 

intimamente ligados. Não há sobreposição, mas relação salvífica, pois, sendo o 

ambiente vital dos seres vivos, torna-se o local da revelação de Deus e do seu 

amor que, pelo Mistério da Encarnação do Verbo Divino, foi plenamente 

manifestado (Jo 3,16-17).  

  

B - Metodologia:  

Aula expositiva – formato palestra on line.  

  



C. Perguntas Geradoras  

1) Que relação existe na Bíblia entre “terra”, “ser humano” e “História da 

Salvação”?  

2) Por que “a busca e a luta pela terra”, para serem válidas e lícitas, exigem 

obediência a Deus através da promoção da dignidade do ser humano e do 

respeito pelo meio-ambiente?  

3) Por que não pode existir uma justa economia sem uma responsável ecologia?  

   

D- Leitura Complementar   

   

FRANCISCO, Papa. Carta Encíclica Laudato Si’ sobre o cuidado da Casa Comum (24 

de maio de 2015). Disponível on-line, em português, no site do Vaticano:  

Clique aqui:  

Laudato Si' sobre o cuidado da Casa Comum  

  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

