
 

 

 

 

ROTEIRO PREPARATÓRIO PARA O 2º CÍRCULO BÍBLICO DO MÊS DA BÍBLIA 

Livro do Deuteronômio – Leis em favor da Vida 

 

Viver em estado permanente de êxodo – Ser uma Igreja em saída 
“Em teu meio não haverá nenhum pobre” (Dt 15,4) 

 
14/09/20 às 19h30 
Zoom:    https://us02web.zoom.us/j/81727783988?pwd=V3lxdTJZeldLRmhNUkl6NVZ5dzhTUT09 

ID da reunião: 817 2778 3988 
Senha de acesso: 840197 
 
 
GRUPO 1: Dt 15,1-18 (Ano sabático e libertação) 

 
1.   Ler o texto 
2.   Perceber no conjunto destas leis sobre o ano sabático, o perdão das dívidas e a liberdade 
dos servos a crítica social, econômica e política. 
 
3.   Quais os conflitos? Quais os sinais de combate à exploração, escravização e 
empobrecimento? 
 
4. Estes textos apresentam sinais e perspectivas para a construção de uma sociedade 

conforme o Projeto de Deus? 
 
5. Que aspectos descobrimos sobre o papel da lei e da vida para os dias de hoje? 

 
 

GRUPO 2: Dt 23,25-26 (Sobre produção e  partilha) 
 

1.  Perceber no conjunto destas leis a visão dos camponeses e das famílias clânicas e tribais 
sobre a vida e o comer.  

 

2.  Quais os conflitos? Quais os sinais de combate à exploração econômica e as 

propostas de solução? 

 

3.  Estes textos apresentam sinais e perspectivas para a construção de uma sociedade 

conforme o Projeto de Deus? 

 

4.  Compare este texto com o projeto de partilha em Ex 16 e a releitura em Mt 12,1-8  

5.  Que aspectos descobrimos sobre a economia solidária como caminhos e 

transformação para os nossos dias? 

 
 

GRUPO 3: Dt 24,10-22 (Sobre partilha e trabalho) 
 

1.  Perceber no conjunto destas leis a visão dos camponeses e das famílias clânicas e tribais 

sobre a vida e o comer. . 

 

2.  Quais os conflitos? Quais os sinais de combate à exploração econômica e as 

propostas de solução? 

 

3.  Estes textos apresentam sinais e perspectivas para a construção de uma sociedade 

conforme o Projeto de Deus? 

 

4.  Que aspectos descobrimos sobre a economia solidária como caminhos e 

transformação para os nossos dias? 

https://us02web.zoom.us/j/81727783988?pwd=V3lxdTJZeldLRmhNUkl6NVZ5dzhTUT09

