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A Profecia e as Leis em defesa da Vida e dos Pobres 

“"Lembra-te que fostes escravos no Egito e cuida de praticar estas Leis" (Dt 16,12) 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

GRUPO 1: Sobre os juízes 
 
LER: Dt 16,18-20 e compare com a crítica dos profetas aos juízes e tribunais em: 
Am 3,9-10; 5,4-7.10-15 e Is 10,1-4. 
 
1. Perceber no conjunto destas leis sobre a função dos juízes e administradores da justiça 
e a crítica social, política, econômica, religiosa e jurídica. 
2. Quais os conflitos? Quais os sinais de combate à fraude e injustiças nos tribunais? 
3. Como este conjunto de leis apresenta a sociedade conforme o Projeto de Deus? 
4. Qual a situação dos empobrecidos (camponeses, mulheres, servos/as) e dos sem-voz nos 
tribunais? 
5. Que aspectos descobrimos sobre o papel da lei e do Superior Conselho das Leis nos dias 
de hoje? 

 
 

GRUPO 2: Sobre o rei  

 
LER:  Dt 17,14-20 e compare este texto com a crítica profética aos reis em: 
Mq 3,1-4; Os 4,1-3; Os 11,1-4 
 
1. Perceber no conjunto destas leis sobre a função do rei a crítica ao projeto da 
monarquia. 

2. Quais os conflitos? Quais os sinais de combate à exploração e abusos de poder? 
3. Como este conjunto de leis apresenta a sociedade conforme o Projeto de Deus? 
4. Qual a situação dos empobrecidos (camponeses, mulheres, servos/as) e dos sem-voz nos 
cidades e diante dos palácios? 
5. Que aspectos descobrimos sobre o papel dos governantes nos dias de hoje? 

 
 

GRUPO 3:Sobre sacerdotes, levitas e profetas 
 
LER: Dt 18,1-11 e compare este texto com a crítica dos profetas e sacerdotes em: 
Os 4,4-10; Mq 3,5-8; Is 1,10-27. 
 
1. Perceber no conjunto destas leis sobre a função dos sacerdotes, levitas e profetas, as 
críticas sociais, políticas, econômicas e religiosa. 
2. Quais os conflitos? Quais os sinais de combate à fraude, da profecia do engano e da 
palavra conforme os interesses dos reis? 
3. Como este conjunto de leis apresenta a sociedade conforme o Projeto de Deus? 
4. Qual a situação dos empobrecidos (camponeses, mulheres, servos/as) e dos sem-voz nos 
templos e na profecia? 
5. Que aspectos descobrimos sobre o papel da religião, dos santuários e dos líderes 
religiosos nos dias de hoje? 
 

 


