
 

 

4º Círculo  

Êxodo: viver em Saída 

Viver em estado permanente de Êxodo, de Saída Dt 8,5-16 

1. Acolhida e invocação do Espírito Santo 

2. Verificar se estamos de fato em saída, em êxodo. 

O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, nos convoca para que sejamos uma igreja 

em saída. Ele chegou a dizer: "Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído 

pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade" (EG 49). A 

palavra saída faz lembrar o Êxodo, a saída do povo do Egito (cf.EG 21). A palavra Êxodo vem 

do grego; significa saída. É a saída da escravidão do Egito para um novo jeito de viver e de 

conviver na Terra Prometida. No livro do Deuteronômio Deus pede que vivamos em estado 

permanente de Êxodo. Com outras palavras, que sejamos um povo de Deus "em saída": deixar 

para trás a opressão e criar uma nova fraternidade. 

Vamos conversar sobre isso: 

1. Quais são hoje as grandes tentações que levam a gente a se acomodar?  

2. Como você entende a proposta “ser uma Igreja em saída”?  

3. Como a sua paróquia ou diocese tenta realizar a proposta do Papa Francisco de ser uma 

igreja em saída? 

3. Aprender com o povo da bíblia. 



 

 

* Um canto  

* Uma chave de leitura: 

Durante a leitura fiquemos com esta pergunta na cabeça: Qual a maior preocupação de Moisés 

que transparece no apelo que ele dirige ao povo? 

* Leitura lenta e clara do texto Deuteronômio 8,5-16 

* Momento de silêncio  

* Perguntas para assimilar a Palavra de Deus. 

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

2. Qual a maior preocupação de Moisés que transparece neste apelo ao povo?  

3. Quais são os pequenos sinais, na sua paróquia ou na sua diocese, que mostram que estamos 

de fato em saída?  

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

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. 

 

 


