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Capítulo 28
As bênçãos e as maldições
Após as 06 tribos falarem das maldições no Monte Ebal, outras 06 tribos de Israel anunciará as bênçãos no Monte Gerizim, conforme o
pacto ordenado por Deus que Moisés fizesse com o povo antes deles atravessarem o Rio Jordão.
As bênçãos de Deus na vida daqueles que forem obedientes – Dt 28:1-14
As maldições em caso de desobediência -> Dt 28:15-68
As bênçãos do Senhor só vem na vida do seu povo quando ouvem e guardam os seus mandamentos.
Benção => obediência
Vida



Maldição => desobediência
Morte

A palavra hebraica correspondente a bençãos é barakah. Nesse capítulo nos ensina que as bênçãos nos alcançarão, o verbo traduzido
por alcançar pode ter outro sentido mais forte: “apoderar-se de”. Assim sendo, poderíamos reescrever Deuteronômio 28.1,2 da
seguinte maneira: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, e tivermos o cuidado de guardar todos os seus
mandamentos, o poder para alcançar sucesso se apoderará de nós. Uma vida abençoada advém da obediência à Palavra de Deus. No
que se refere a isso, duas expressões, no texto, se destacam: “ouvir atentamente” e “tendo o cuidado de guardar”. Essas são
expressões que nos transmitem a ideia de diligência e zelo na prática da obediência. As bênçãos de Deus virão sobre nós se
diligentemente e zelosamente obedecermos à vontade do Senhor.
O contrário também é verdadeiro. Se desobedecermos a Deus, não dando ouvidos à sua voz e não cuidando em cumprir os seus
mandamentos, maldições se apoderarão de nós.
Benção é algo que nos traz bem-estar, felicidade, prazer constante, paz e etc. Abençoar tem o sentido de conceder poder para
alcançar sucesso, prosperidade e etc.
Uma pessoa vivendo em maldição, ela está debaixo de céus de bronze e em cima da terra de ferro (Dt. 28:23 ). Uma vida de
desgraça, ruína, pecado, nada dá certo.
Escolhe pois a vida!

Capítulo 29

Uma nova convocação de Moisés ao povo, falando sobre o concerto que Deus fez com eles novamente. Lembrando dos erros do
passado e dos livramento de Deus, para guardarem de não cometerem os mesmos pecados e caírem diante do Senhor.
Quando o mal está sobre a vida de alguém ou uma terra, nada produz de bom. Nos versículos 20-29 podemos ver a ira de Deus sobre
aqueles que não ouvirem a sua voz e não obedecerem os seus mandamentos. As terras que Israel iriam possuir estava sendo
destruída por causa do pecado, Deus estava eliminando os povos daquelas terras.
Capítulo 30
A benção e a maldição está diante do povo, está diante de nós hoje. Dt. 11:26-28 e Dt 30:1.
A palavra do Senhor nos revela que tanto a benção como a maldição é oferecida por Deus diante de nós, dando-nos a plena liberdade
de escolha, e não há mistério nenhum nisso. Ensina-nos que para vivermos em paz, para recebermos as suas bênçãos aqui na terra e
nos dias futuro a vida eterna, a única coisa que precisamos fazer é ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos e segui-lo.
As demais coisas necessárias para sermos abençoados, Jesus Cristo já fez por nós. Cabe a nós apenas obedecer, não existe mais
sacrifícios.
Os mandamentos do Senhor não é algo impossível, inatingível, irreal ou coisa semelhante. É cabível a todo o homem aceitar e cumprir.
Moisés disse ao povo que não é nada que está lá no céu que não consegue alcançar e nem além do mar que não consegue buscar ou
ouvir. Está diante em nossa boca e no coração, para fazermos. Dt 30:11-14
Escolha o bem ou o mal, a vida ou a morte. Dt 30:15
Escolha a vida, que ames ao Senhor, andes em seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos,
para que vivas e te multipliquem, e o Senhor Teu Deus te abençoará.
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Capítulo 31
Moisés novamente anuncia o seu sucessor Josué, conforme Deus havia ordenado (Num 27:18-20). Pois já estava na idade de 120
anos e não poderia atravessar o Jordão, de acordo com que Deus disse.
A vida cristã é conduzida através de esforço e ânimo, assim como Moisés disse para o povo, “esforçai-vos e animai-vos; não temas,
nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco; não vos deixará nem vos desamparará.” Dt 31:6
Moisés ordena ao povo que de sete em sete anos deveriam comparecer toda a congregação, na Festa do Tabernáculo, Ano Sabático, e
ler toda a lei.
Capítulo 32
Deus ordena que Moisés crie um cântico (Dt 31:19) para que fosse por testemunha contra o povo de Israel. E orienta a Moisés a subir
no Monte Abarim, o Monte Nebo, que está em Moabe, defronte de Jericó para ver a terra que Israel herdará, mas que ele não poderia
devido a desobediência quando bateu na rocha.
Capítulo 33
As bênçãos dadas por Moisés as tribos de Israel.
No capítulo 32 fala sobre as advertências quanto a desobediência do povo através do cântico, mas nesse capítulo 33 encera com as
bênçãos declaradas para todo Israel. Como um povo salvo pelo Senhor e amado.
Capítulo 34
E Moisés subiu ao Monte Nebo, na terra de Moabe e avistou toda a terra que Deus daria a Israel, conforme prometeu. E ali morreu aos
120 anos de idade. Provavelmente quem escreveu esse capítulo foi Josué.
O povo chorou a morte dele por 30 dias, pois nunca houve e nem haveria outro profeta como Moisés em israel.
Sua morte deve ter sido testemunhada também, e o SENHOR sepultou seu corpo num vale, na terra de Moabe, defronte de Bete-Peor.
O arcanjo Miguel foi encarregado do enterro, tendo tido que enfrentar o diabo, que contendeu com ele a respeito do corpo de Moisés
(Judas 9). O local exato permanece desconhecido até hoje, mas fica na área onde o povo estava acampado, aproximadamente 15
quilômetros a leste da foz do rio Jordão.

Conclusão do livro:
Vida ou morte, benção ou maldição; escolhe pois a vida, “amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a
ele; pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias”. Dt. 30:19-20

DEVOCIONAL DA SEMANA
Josué 1 ao 5

Professora Rebeca Paula Neto
rebeccapn@hotmail.com
volta

