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Capítulo 17
Não podiam oferecer sacrifício de boi ou gado que tinham defeitos, era coisa má aos olhos do Senhor, abominação era para Deus (vs.
1). A importância de não apresentarmos a Deus sacrifícios defeituosos, adoração impura, coração cheio de transgressões e pecado.
Quando nos apresentarmos perante o Senhor, precisamos estar com o coração puro.
Quando um homem ou mulher pecassem contra Deus, adorando outros deuses ou quaisquer astros do céu (lua, sol e estrelas),
através de duas ou três testemunhas, deveriam ser apedrejados até a morte (vs.2-7). Essa sentença de morte era dada para o povo
não ser contaminado, evitando que expandisse o pecado no meio do povo de Deus. Então, haveria mais temor nos homens para não
pecarem.
Não podia levantar nenhum rei em israel que não fosse do meio deles, e era o que Deus escolheria para ser. Deus adverte nessa
passagem sobre o cuidado que alguém importante, de posse grande teria de ter, para não fixar os olhos somente nas riquezas. Deus
manda ler e meditar nos seus mandamentos todos os dias, para aprender a temer a Ele e cumprir o que na lei estava determinado.
Podemos estudar mais uma vez, como muito já descrito no livro de Deuteronômio, sobre a importância de lermos as escrituras
sagradas diariamente, para buscarmos uma comunhão maior com o Senhor e crescer espiritualmente. Sem essa leitura diária da
palavra, nosso espírito se torna fraco, não há fortalecimento para vencer as tentações do pecado. Aqui nesses versículos 18-20 o rei
era orientado a guardar os mandamentos, fazer uma cópia para si e ler todos os dias, para que o coração não se corrompesse, e
também obedecendo os mandamentos acrescentavam os seus dias na terra.
Capítulo 18
A tribo de Levi não tinha herança, foi uma tribo separada somente para serviço sacerdotal, e Deus era a sua herança. Eles recebiam do
povo o seu sustento, Deus os sustentava. Então não tomariam para si nenhuma terra. (vs. 1-8)
Moisés exorta o povo mais uma vez sobre as nações que iriam vencer, para tomarem o cuidado de não caírem no mesmo erro deles,
pois eram povos abomináveis ao Senhor, praticavam coisas que Deus rejeita, eram como: adivinhadores, prognosticadores,
agoureiros, feiticeiros, encantadores, espíritos adivinhadores, mágicos, consultavam os mortos. Isso é abominável ao Senhor! (vs.
9-12)
Moisés disse para serem perfeitos perante o Senhor. No Novo Testamento Jesus também nos fala para sermos perfeitos (Mt 5)
Ser perfeito para Deus é ter ações guiadas pelo Espírito de Deus, andar em comunhão com o Senhor e não viver em pecado. É ter
uma vida diferente do que o mundo ensina, ser luz no meio das trevas, fazer tudo ao contrário do que as pessoas esperam de alguém
carnal, é ter a vida de Deus mesmo. (vs. 13)
Moisés orienta o povo que após ele, Deus iria levantar um profeta como ele, para ouvirei e obedecerem. Mas adverte que eram para
discernirem se o profeta que se levantasse era mesmo de Deus, pois se fosse tudo o que falasse cumpriria. (vs. 14-22)
Capítulo 19
Moisés relembra o mandato do Senhor para que construírem 03 cidades de refúgio, onde os homicidas ficariam seguros nelas até
serem julgados culpados ou não. (vs. 1-14)
Moisés informa que para acusar alguém de pecado cometido ou coisas que traziam condenação, teria de ser por boca de duas ou três
testemunhas. Mas se tivesse alguma testemunha falsa e o falso testemunho descobrisse, tal pessoa receberia o castigo por levantar
em falso contra o próximo. Isso era para temor no meio do povo, para que ninguém fizesse mal contra o próximo. (vs. 15-21)
Capítulo 20
Moisés continua a ensinar o povo para não temerem se os inimigos forem muitos ou mais poderosos, como fez a geração antiga que
morreu no deserto. Fala para o povo confiar em Deus, pois Ele estava na frente da batalha e pelejaria contra os inimigos. Às vezes
tememos as lutas que enfrentamos, pensando que não vamos conseguir vencer e esquecemos que Deus está conosco. Muitos perdem
a batalha por olharem para o tamanho do problema e não confiarem em Deus, precisamos nos fortalecer na fé e vivermos como está
escrito nos Salmos 34:19 “muitas são as lutas do justo, mas o Senhor o livra de todas”.
Capítulo 21
O cuidado quando achar algum morto na terra onde israel fosse habitar, teriam fazer conforme ordenado por Moisés para limparem as
mãos e não terem culpa do sangue inocente derramado. (vs. 1-9)
Algumas orientações de Moisés ao povo para não haver mal no meio deles, inclusive de filhos rebeldes que não quiserem ouvir a voz
dos pais, poderiam ser mortos apedrejados.
Quando alguém fosse condenado a morte e tivesse sido pendurado no madeiro, teria de ser enterrado no mesmo dia, pois não podia
contaminar a terra.
Capítulo 22
Tudo que achasse do próximo deveria devolver, não poderia ficar com nada que encontrasse do irmão. (vs. 1-4)
O homem não podia se vestir com trajes de mulher e nem a mulher trajes de homens.
O cuidado de Deus pela natureza, devemos ter amor pelos animais. (vs. 6-7)
Orientações aos povo de israel sobre a virgindade de uma mulher, o cuidado que teriam que ter quanto a isso. Não poderiam violar,
tinham que respeitar toda mulher virgem, e se cometessem algum pecado, o que tiver feito o mal morreria.
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