
Doutrina social da Igreja 

Justificativa 

 

Desde a Mater et Magistra (1961) a Igreja vem insistindo no ensino e na divulgação de 

sua Doutrina social. Nessa encíclica, São João XXIII dizia que era seu vivo desejo que essa 

doutrina fosse ensinada nas escolas e universidades católicas e em todos os ambientes, pelos 

mais diferentes meios e que chegasse a todas as pessoas (MM 221-224).  

De uma forma muito direta, em 1986, em sua mensagem aos Bispos do Brasil no final 

da visita Ad limina Apostolorum, São João Paulo II disse que “uma prioridade importante e 

inadiável na ação dos Senhores seja a de formar leigos, quer entre os ‘construtores da 

sociedade pluralista’, quer entre as massas populares, quer nos ambientes operários e rurais, 

quer entre os jovens, sempre em vista da sua presença atuante nas tarefas temporais.”  

Recentemente o Papa Francisco lançou o Docat, Catecismo de Doutrina social para 

jovens e escreveu no Prefácio: “Quando hoje vos convido a conhecer realmente a Doutrina 

Social da Igreja, não estou a imaginar apenas grupos de estudo debaixo de uma árvore. Isso é 

bom! Fazei isso! Mas o meu sonho é maior: eu espero que um milhão de jovens, mais ainda, 

que uma geração inteira, seja, para os seus contemporâneos, uma Doutrina Social em 

movimento. O mundo só mudará quando homens com Jesus se entregarem por ele, com Ele 

forem para as periferias e para o meio da miséria. Ide também para a política e lutai pela 

justiça e pela dignidade humana, sobretudo dos mais pobres. Todos vós sois a Igreja. 

Trabalhai para que esta Igreja se transforme, para que seja viva, porque se deixa interpelar 

pelos gritos dos desprovidos de direitos, pelos clamores dos que sofrem todo o tipo de 

necessidade e daqueles pelos quais ninguém se interessa.” 

 

Objetivo geral 

 

Apresentar as indicações  e os grandes princípios da Doutrina social da Igreja, com 

especial atenção aos problemas de nosso tempo. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Oferecer uma formação social aos estudantes, com vistas a qualificá-los para agir de forma 

ética no ambiente sociopolítico em que vivem. 

2. Enquadrar esta formação dentro de uma reflexão teológica crítico-transformadora e na 

prática da Igreja no Brasil, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. 

3. Salientar que a dimensão social é parte integrante da fé cristã e que a evangelização não 

pode descurar esse aspecto. 

4. Apontar para o compromisso da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, 

tendo como ponto de partida a fé, com a finalidade de realizar a macrocaridade social. 

 

Destinatários: 

Agentes de pastorais sociais, Vicentinos, Religiosas, Assessores parlamentares, Padres, 

Diáconos e outros interessados pelas questões sociopolíticas e econômicas. 

 

 

Grade curricular 

 



 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

Módulo 1 – Questões introdutórias 

Epistemologia teológica; Hermenêutica bíblica; O cristão leigo,  

sujeito na Igreja e no mundo. 

Fev.,Março Abril 

60h/a. 

Módulo 2 – Questões especiais de DSI 

A sociedade liquida e seus desafios Maio - 10h/a 

Fundamentos bíblicos e teológicos da DSI Maio - 10h/a 

Desenvolvimento, matriz energética e  

novas tecnologias à luz da Caritas in  

Veritate. 

Junho - 20h/a 

A doutrina política da Igreja à luz da 

Gaudium et Spes e do magistério recente. 

Ag. - 20h/a 

Economia e Mercado no magistério do  

Papa Francisco 

Set. - 20h/a  

A Trilogia Social: estrangeiro, órfão e  

Viúva no Deuteronômio e Literatura Profética. 

Out. 20h/a 

A questão ambiental à luz da Laudato Si Nov. - 20h/a 

Módulo 3 – Dimensão prática da DSI 

O agir dos cristãos à luz da Gaudium et  

Spes. 

Fev./2018 

20h/a 

A prática de Jesus para com os 

marginalizados e excluídos. 

Mar./2018 

20h/a 

Violência e Paz à luz da Gaudium et Spes Abr/2018 

20h/a 

Documentos do episcopado latino americano e caribenho e os 

desafios sociais. 

Maio/2018 

20h/a 

Módulo 4 - Monografia  

Trabalho de Pesquisa em Teologia Junho/2018 

20h/a 

Módulo 5 –  A Espiritualidade da DSI 

O kerigma social à luz da Evangelii  

Gaudium. 

Ag./Set 2018 

40h/a 

A mística apocalíptica: caminho de 

esperança e comprometimento. 

Out.2018 

40h/a 

A ecoespiritualidade da Laudato Si Nov./2018 

20h/a 

 

 


