Círculos Bíblicos sobre o livro do Deuteronômio1
para o Mês da Bíblia de 2020.
“Abre tua mão para teu irmão” (Dt 15,11).

O LIVRO DO DEUTERONÔMIO
 O nome Deuteronômio.
O Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Faz parte de um conjunto de cinco livros chamado Pentateuco,
também conhecido como Torá ou Lei Sagrada. A palavra Deuteronômio vem da língua grega. Significa
“Segunda Lei”: deutero [segunda], nomos [lei]. Trata-se da segunda apresentação da Lei de Deus ao povo,
feita por Moisés no fim dos 40 anos no deserto (Dt 1,1-5; 4,46). A primeira apresentação foi feita pelo próprio
Deus no monte Sinai, logo após a saída do Egito (Ex 20,1-21). Esta segunda apresentação da Lei, o Deuteronômio, é uma atualização ou releitura da mesma Lei de Deus em vista dos fatos novos, acontecidos depois da
primeira apresentação. Na bíblia hebraica, o nome do livro do Deuteronômio é Debarim, que significa
“Palavras”, por ser esta a primeira palavra do livro, que começa assim: "Palavras que Moisés dirigiu a todo
Israel no outro lado do Jordão" (Dt 1,1).
O nome Deuteronômio também tem a ver com a ordem de Deus para os reis e que está dentro do próprio
livro. Ele disse: "Quando subir ao trono, ele [o rei] mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma
cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida,
para que aprenda a temer a YHWH seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos
em prática" (Dt 17,18-19). 5 Assim, todos os reis deviam ter em mãos esta segunda cópia da Lei de Deus
[Deutero-nômio] como norma para poderem governar bem o povo de Deus. O Deuteronômio trata de temas
fundamentais para a fé e a espiritualidade do povo de Deus.
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1º Círculo
O perfume do amor
Ser a revelação do amor de Deus no mundo
Dt 6,4-13.
1. Acolhida e invocação do Espírito Santo
2. Verificar como nós revelamos o amor de Deus

Neste primeiro círculo vamos meditar o texto do Deuteronômio que Jesus usou na conversa com um doutor
da lei. O doutor perguntou: “Qual o maior mandamento?” (Mt 22,36). Jesus respondeu citando o
Deuteronômio: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, e de todo o teu
entendimento” (Mt 22,37; cf. Dt 6,5). E acrescentou: “Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é
semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a Lei e os Profetas dependem destes dois
mandamentos" (Mt 22,38-40).
O mandamento de Jesus não é novo. Vem do AT. Já dizia o livro do Levítico: “Amarás o teu próximo
como a ti mesmo” (Lv 19,18). Nova é a maneira como Jesus o praticou.

Qual a novidade de Jesus?
 Primeira novidade: Jesus disse: “Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei”
(Jo 15,12). Jesus amou até doar a própria vida: “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida
pelos amigos” (Jo 15,13). Mudou a intensidade do amor: doação total de tudo!
 Segunda novidade: Próximo não são só a pessoa da própria família (cf. Dt 15,3), mas também os romanos
(Mt 8,5-13), os samaritanos (Lc 10,29-37), a mulher de Tiro e 14 Sidônia (Mt 15,21-28). Jesus mudou a
definição do próximo: próximo são todos aqueles de quem eu me aproximo. E Jesus concluiu: “Tudo aquilo
que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a Lei e os Profetas” (Mt 7,12). Jesus
inverteu a proposta do amor.

Vamos conversar sobre isto.
1. Como você, na sua vida, equilibra a observância da Lei de Deus e a prática do amor?
2. Educando seus filhos, você insiste mais no medo do castigo ou no desejo de servir por amor?
3. Aprender com o povo da Bíblia.

* Um canto
* Chave de leitura: Durante a leitura do texto, fiquemos com esta pergunta na cabeça: “Qual a frase central do
texto que ilumina tudo?”
* Leitura lenta e clara do texto Deuteronômio 6,4-13
* Momento de silêncio
* Perguntas para assimilar a Palavra de Deus

1. Qual o ponto deste texto que mais chamou a sua atenção? Por quê?

2. Como o perfume do amor transparece neste texto?

3. O que levo deste encontro para a minha vida, para a minha família e para a comunidade?

3. Oração Final.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai.

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.

