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Capítulo 06
O fim da lei é a obediência
Toda a lei foi passada para Israel novamente, mas podemos ver claramente que dependia da obediência do povo para que fosse
cumprida. Sem obediência, não tem como a lei ser cumprida.
Então Moisés chama o povo começando a dizer “Ouve” Israel (uma exortação ao ouvinte) e atenta a guardar todos os estatutos e
mandamentos do Senhor no coração, e acrescenta a amar ao Senhor acima de tudo, pois toda a lei se resume primeiro nisso (Dt. 6:5).
Outras passagens no Novo Testamento nos exorta também a amar a Deus (Mc 12:30; MT 22:37)
O chamado a Israel dizendo que o Senhor é o único Deus (Dt. 6.4) Esse mesmo chamado e convicção Paulo escreveu em I Cor. 8.6. E
em Isaías 25.9 nos orienta a aguardar o Senhor para que no dia em que Ele vier, anunciaremos que Ele é o nosso Deus. Além Dele
não há outro Deus.
Amar ao Senhor em tudo, consiste numa entrega total, na santificação do Corpo, da Alma e do espírito. Num estilo de vida
completamente consagrado a Deus, conforme é mencionado em I Tes. 5.26.
Moisés ensina o povo a como guardar as palavras do Senhor para nunca esquecê-las, como:
- Estar no coração, guardar bem. Ou seja, no íntimo da nossa consciência que motiva à decisão. (Dt. 6.6);
- Falando sempre os mandamentos do Senhor dentro de casa (no lar) e para os filhos, aonde estiver no dia a dia, quando
deitar e quando levantar. (Dt. 6.7) A seqüência falar/andar/deitar/levantar passa uma idéia de continuidade ininterrupta para toda a
vida, como que querendo sugerir que todas as ações durante o dia, sejam dirigidas em função desta ordem de Deus. Os pensamentos
devem estar sempre em Deus (Col. 3.2)
- Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos. (Dt. 6.8). Os judeus tinham costume de
transportarem caixas ornamentadas contendo partes das escrituras que eram presas em suas mãos, pulsos ou mesmo à volta da
cabeça. Em Ex. 13.9 Deus também fala ao povo para que façam assim, com o propósito de lembrarem da libertação de Deus ao povo.
Era uma forma de sinalizarem as escrituras de Deus em suas vidas.
Moisés continua passando orientações a todo Israel:
- Guardar e não esquecer que foi o Senhor que os tirou do Egito (Dt. 6.12);
- Temer ao Senhor somente (DDT. 6.13);
- Não seguir outros deuses, porque Deus é um Deus zeloso. (Dt 6.14-15)
- Não tentar o Senhor
- Guardar os mandamentos do Senhor e fazer o que é reto aos olhos do Senhor (Dt 6.17-19)
- Anunciar sempre a libertação que Deus deu ao povo. (Dt 6.20-25)
Capítulo 07
Deus ordena a destruição das outras 07 nações mais poderosas e numerosas do que Israel, e orienta como deverá ser a conduta deles
na hora da conquista. (Dt 7.1-2) Eram povos impuros perante o Senhor, e Deus os estava castigando. (Dt. 9.4-9)
Não poderiam se contaminar com outros povos de maneira alguma, nem suas filhas e nem seus filhos, pois eram Santos e deveriam
permanecer assim para que a ira do Senhor não acendesse novamente contra eles. (Dt. 7.3-6)
O Senhor diz que amava o povo de Israel e guardava o juramento que fez aos seus pais (Abraão, Isaque e Jacó). (Dt 7.7-10)
Vemos que a promessa de Deus na vida de alguém ou de um povo somente é cumprida quando são obedientes ao Senhor (Dt711-12)
Se obedecer o Senhor traz as bênçãos dele e bendito és em tudo. Israel estava tendo orientação que obedecendo a Deus, Deus os
abençoaria e faria multiplicar-se,em tudo seriam bem sucedidos e fartos. Desde o ventre da mulher e o alimento ao homem, nem os
animais nasceriam sem defeitos e estéreis. A enfermidade não estaria mais neles. (Dt 7.13-17)
Novamente Moisés dá orientação ao povo para não desanimar e nem temer outros povos maiores do que eles, seriam as 07 nações,
como os antigos fizeram e pereceram no deserto. Moisés fala para lembrarem do que o Senhor já fez por eles desde a saída do Egito e
pelos livramentos. Para se fortalecerem. (Dt 7.26)
Assim como orientado a Israel que venceria os inimigos por parte, uma por uma e não de uma vez (Dt 7.22-23), podemos ver que a
ação de Deus é cautelosa, Ele tinha o poder de derrubar os povos de uma só vez, mas mandou que fizesse calmamente. Olhamos e
vemos que Deus age assim conosco também em todas as áreas de nossa vida.
E Moisés também avisou ao povo para não cobiçar o ouro e prata dos inimigos que eram deuses (Dt 7.25-26). Não podemos pegar
nada para nós que seja impuro perante os olhos do Senhor.
Capítulo 08
Exortação aos benefícios do Senhor
Moisés fala ao povo para lembrar de tudo quanto o Senhor já havia feito por eles, pela provação no deserto e terem no coração
guardado o castigo Senhor, que Ele é um Deus zeloso em cumprir sua palavra (Dt 8.1-5)
Jesus cita essa mesma palavra quando foi tentado no deserto (Dt 8.3) Que nem só de pão viverá o homem (MT 4.4).
Orientação ao povo para quando receberem a terra, gados, ouro, prata e boas casas, não elevasse o coração e esquecesse do Senhor.
Até mesmo para não pensarem que conseguiram pelas suas próprias forças. (Dt 8.6-18)
É o Senhor que nos dá tudo, Ele que nos dá força para adquirir qualquer fortaleza em nossa vida. Não pelo nosso mérito, e sim pela
sua misericórdia em nós.
Uma exortação que não obedecendo morreriam (Dt 8.19-20). Quem não obedecesse perece.
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Capítulo 09
São lembradas as murmurações e infidelidade de Israel
A certeza que Moises para ao povo “Ouve Israel, passarás do Jordão para possuirdes a terra”. Moisés não desviava em dizer que
poderiam perder, aliás, somente se o povo desobedecesse a Deus, mas do contrário a vitória já era ganha.
Moisés diz que eles não mereciam e que não era pelo coração deles que estavam ganhando a terra, mas sim pelo castigo de Deus as
outras nações e pelo juramento que fez aos seus pais (Abraão, Isaque e Jacó).
Moisés exortava para lembrarem disso e não enchesse os seus corações de vaidade pensando que eram bons e merecedores, pois eles
provocaram a ira do Senhor no deserto, foram rebeldes a Deus e não tinham nada do que merecer o favor de Deus.(Dt 9.1-29)
Somente pela intercessão de Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites, pelo pecado do povo para que fossem perdoados.
Capítulo 10
Moisés relembra que quando estava jejuando em favor do povo, o Senhor o mandou que trouxesse duas tabuas para escrever os Dez
Mandamentos nelas e uma arca de madeira para as por dentro. (Dt 10.1-7)
E diz que os levitas carregavam a arca e que não iriam receber herança, pois o Senhor é a sua herança. (Dt 10.9)
Muitas vezes nos perguntamos o que o Senhor espera de mim? Na passagem de Dt 10.2-14, vemos que tudo o que devemos fazer é
TEMER ao Senhor, andar nos seus caminhos, o amar e o servir com todo coração e alma.
1. Temor e reverência a Ele
2. Uma vida de acordo com a sua vontade
3. Amor
4. Adoração com todo coração e a alma
5. Obediência aos seus mandamentos.
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