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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 38 – LIVROS “PENTATEUCO”
X - DEUTERONÔMIO 01 a 05
Produzido por Rebeca P. N. de Paiva
O LIVRO: Deuteronômio é o quinto livro de Moisés. Seu nome significa "A Segunda Lei", bem que, o livro não contém uma nova lei,
mas as leis dadas em Sinai, aqui são revistas e comentadas. Impunha-se, com urgência, tal repetição. A exceção de Calebe e Josué,
todos quantos saíram do Egito e receberam as leis em Sinai, não mais existiam, daí a necessidade de dar à nova geração, com toda a
ênfase, essa repetição. Dessa tarefa se desincumbiu Moisés, numa séria de discursos nas planícies de Moabe, ao fim de 40 anos de
jornadear errante e exatamente um mês antes da travessia do Jordão pelos israelitas para se apossarem da terra prometida. Esses
discursos dirigidos, oralmente, ao povo (Capítulo 1:3) foram, posteriormente escritos e reunidos em forma de livro. (Capítulo 31:24-26)
AUTOR: Identifica-se com Moises. Ele escreveu o livro e o deu aos sacerdotes.
DATA: Moisés e os israelitas iniciaram o Êxodo do Egito por volta de 1440 aC. Chegaram à planícies de Moabe, onde Deuteronômio
provavelmente tenha sido escrito, em cerca de 1400 aC, na ocasião do discurso do conteúdo do livro ao povo. Isso foi um pouco antes
da morte de Moisés e do início da liderança de Josué em guiar os israelitas a Canaã. Portanto, Deuteronomio cobre um período
inferior a dois meses, incluindo os trinta dias de lamento pela morte de Moisés.
CONTEXTO HISTÓRICO
Moisés tinha então 120 anos, e a Terra Prometida estava a sua frente. Ele tirou os israelitas da escravidão no Egito e os guiou pelo
deserto para receber a lei de Deus no monte Sinai. Por causa da desobediência de Israel em se recusar a entrar na terra de Canaã, a
Terra Prometida, os israelitas perambularam sem destino no deserto por trinta e oito anos. Agora se achavam acampados na fronteira
oriental de Canaã, no vale defronte de Bete-Peor, na região montanhosa do Moabe, de vista para Jericó e a planície do Jordão.
Quando os israelitas se preparavam para entrar na Terra Prometida, depararam-se com um momento crucial em sua história – novos
inimigos, novas tentações e nova liderança. Moisés reuniu o grupo para lembrá-los da fidelidade do Senhor e para encorajá-los a
serem fiéis e obedientes ao seu Deus quando possuíssem a Terra Prometida.
Cristo Revelado
Moisés foi o primeiro a profetiza a vinda do Messias, um Profeta como o próprio Moisés (18.15). Notadamente, Moisés é a única
pessoa com quem Jesus se comparou: “Porque, se vós crêsseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não
credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?” (jo 5.46,47). Jesus costumava citar Dt. Quando lhe perguntavam o nome
do mandamento mais importante, ele respondia com Dt 6.5. Quando confrontado por satanás em sua tentação, ele citava
exclusivamente Dt (8.3; 6.16; 6.13; 10.20). É muito significativo o fato de Cristo, que era perfeitamente obediente ao Pai, mesmo até
a morte, ter usado este livro sobre a obediência para demonstrar a sua submissão à vontade do Pai.
Pensamento chave: Obediência
TEMA PRINCIPAL: Repetição das leis proclamadas no Sinai, com um chamado à obediência, mesclado com a lembrança das
experiências da geração passada.
CAPÍTULO 01
Moises começa a declarar a lei do Senhor para o povo, não era uma repetição e sim uma exposição do que Deus já havia feito para o
povo desde a saída do Egito. Era uma geração nova e precisava ouvir novamente o que Deus havia falado e feito.
Moises começa no capitulo explicar sobre a trajetória de Israel no deserto e sua desobediência a Deus. O povo pecou contra Deus
diversas vezes e o ponto final para a geração antiga foi a descrença em não confiar que Deus daria a terra para eles, pois preferiram
olhar pra os homens e circunstancias temerosas do que olhar e confiar que Deus os ajudaria.
Mas pela misericórdia de Deus, e intercessão de Moisés, somente a nova geração, Calebe e Josué poderiam entrar em Canaã. (1:3639). Este ano é a promessa de um novo começo, uma segunda chance, que está sendo cumprida no concerto deuteronomico.
É a natureza do ser humano não dar valor as coisas boas até que elas sejam perdidas. Israel só deu valor a Deus quando não o mais
estava com eles. Por isso foram derrotados nas montanhas dos amorreus quando tentaram conquistar a terra com seus próprios
esforços em vão. (1:41-46)
CAPITULO 2
Moises continua falando com o povo que o Senhor abençoou e fez prosperar os israelitas mesmo nas suas peregrinações pelo deserto.
Eles prosperaram o suficiente para comprar o próprio alimento e a água, não lhes faltou nada. (2:6-7)
Deus orienta as terras que o povo podiam conquistar e as que não, segundo o que Ele tinha dado aos seus parentes.
CAPITULO 3
Os israelitas enfrentaram um grande problema: o bem treinado exercito de Ogue, rei de Basã. Israel tinha pouca chance de ganhar,
mas venceu porque Deus estava com eles. Quando Deus está na frente de uma batalha juntamente com o seu povo, não tem derrota.
(3:21-22)
Israel venceu e conquistou 60 cidades. Todas as cidades praticamente eram fortificadas com altos muros e toda proteção necessária.
Moises orou ao Senhor pedindo que deixasse passar adiante do Jordão para ver a terra, mas Deus deixou claro que não entraria em
Canaã (Nm 20:12), então mandou que Josue fosse designado o novo líder de Israel quando ele morresse. (3:26-28). Mesmo depois de
tudo o que Moises fez para o povo de Israel, Deus não o deixou entrar na terra prometida devido a sua desobediência quando bateu
na rocha, sendo que era apenas para falar a rocha. Isso não quer dizer que Deus não estava mais com Moises, apenas foi o sinal de
que Deus não agrada de desobediência.
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CAPITULO 4
Moises chama o povo para obedecer.
O que significa acrescentar ou diminuir os mandamentos de Deus? Moises diz que não podia acrescentar nada na palavra que ele havia
passado ao povo pelo que o Senhor o falou, para que o guardassem em seus corações. (4:2). Mudar a lei deixa a pessoa acima de
quem a estabeleceu, e isso o homem não pode fazer, pois é de Deus a autoridade suprema.
A lei do Senhor é perfeita, e andando seguindo os mandamentos do Senhor alcançamos sabedoria e graça. (4:6-7).
As leis foram designadas para guiar todas as pessoas a um estilo de vida saudável. O propósito é apontar o pecado e mostrar a
maneira correta de lidar com ele. (4:8)
Moises queria que o povo não esquecesse do que Deus havia feito por eles, por isso advertiu aos pais que contassem aos filhos os
grandes milagres de Deus. (4:9)
Deus ensina o povo como o pode encontrar, quando o busca de todo o coração. (4:29). Quando deixamos de busca outros prazeres
nesta vida e o buscamos em sinceridade e verdade.
Só o Senhor é Deus e não há outro. (4:35,39-40)
Três cidades de refúgio foram dadas antes do Jordão, uma em Gade, outra em Manasses e outra em Rubens.
CAPITULO 5
A repetição aos Dez mandamento.
Israel havia feito uma aliança com Deus, por isso Moises mandou que eles ouvissem, aprendessem e cumprissem os seus
mandamentos. Deus aplica a sua palavra para zelar pela santidade do seu povo, pois o pecado separava o povo de Deus. Então, Deus
estava orientando novamente os seus filhos para viver os seus mandamentos.
Guardando os mandamentos do Senhor acrescenta os nossos dias de vida (4:40;5:33)
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