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 Estamos iniciando o estudo 
no livro de Deuteronômio que é o 
último livro do pentateuco. O 
propósito do quinto livro da Bíblia é 
lembrar aos israelitas o que Deus 
havia realizado e encoraja-los a 
dedicarem sua vida a Ele. 
 
 Deuteronômio parece um 
tratado entre um rei e seus 
vassalos. É um alerta para Israel 
lembrar quem é Deus e o que Ele 
havia realizado pela nação. A 
mensagem do livro levava o povo 
hebreu recordar que, por falta de fé, 
a antiga geração de israelitas 
peregrinou durante 40 anos e 
morreu no deserto. Embora o Egito 
tivesse ficado para trás e Moisés 
posicionasse o povo à leste do Rio 
Jordão para tomar posse da Terra, 
aquela geração incrédula nunca 
entrou na terra prometida. Por isso 
após 40 anos deste acontecimento, 
Moisés faz um balanço da história 
de Israel até então e enfatiza 
grandes atos de Deus a favor do 
seu povo. Ele recorda a lei e conduz 
o povo a renovar sua aliança com 
Deus. 
 
 A obediência às leis de Deus 
traria bênçãos aos israelitas e a 
desobediência causaria desgraças. 
Embora não façamos parte desta 
aliança, o princípio continua 
valendo: a obediência e a 
desobediência inevitavelmente 
acarretam conseqüências nesta 
vida e na vindoura. 
 
 Moisés chamou Israel ao 
compromisso. Deus ainda nos 

chama para que nos 
comprometamos com Ele, amando-
o com todas as forças, com nossa 
alma e nosso coração. 
 
 Moisés relembrou à Israel a 
história da missão dos espias à 
Terra Prometida. Recordou que 
quando eles retornaram com o 
relatório sobre os gigantes e as 
cidades muradas os israelitas 
temeram prosseguir e começaram a 
reclamar de sua condição. Mas o 
relato da minoria, Josué e Calebe, 
enfatizava que a terra era fértil, o 
inimigo vulnerável e Deus estava ao 
lado deles. Tornamo-nos temerosos 
e ficamos imobilizados quando 
focamos os aspectos negativos de 
uma situação. Mas é muito melhor 
olhar o lado positivo: a orientação 
de Deus e suas promessas. Diante 
de uma importante decisão 
descubra o que deve fazer e aja 
com fé. Olhe para as bênçãos 
enquanto confia em Deus para 
vencer os obstáculos. Os problemas 
não podem roubar sua vitória! 
 
 Israel não precisava passar 
40 anos a caminho da terra 
prometida. Deus sentenciou seu 
povo a peregrinar no deserto porque 
ele rejeitou o seu amor, rebelou-se 
contra a sua autoridade, ignorou 
seus mandamentos, para uma vida 
correta e escolheu quebrar o acordo 
registrado em Êxodo 19:8; 24:3-8. 
Em suma, Israel desobedeceu a 
Deus. Costumamos dificultar a 
jornada da vida mais do que o 
necessário por causa da 
desobediência. Aceite o amor de 
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Deus, leia, siga os seus 
mandamentos e prometa ficar com 
Ele em qualquer situação. Você 
descobrirá que a sua vida será 
menos complicada e mais 
compensadora. 
 
 Interessante ressaltar que 
Deus havia deixado claro que 
Mosiés não entraria na terra 
prometida. Mandou que Moisés 
comissionasse Josué como novo 
líder e o encorajasse nessa nova 
função. Este é um bom exemplo 
para as igrejas que eventualmente 
precisam substituir seus líderes. Os 
bons condutores preparam seu 
povo para que tudo possa correr 
bem em sua ausência, descobrindo 
pessoas com potencial para a 
liderança, provendo o treinamento 
necessário e buscando formas de 
encorajá-las. 
 
 Os israelitas haviam feito 
uma aliança com Deus, por isso 
Moisés mandou que eles ouvissem, 
aprendessem e cumprissem os 
mandamentos divinos. Nós, os 
cristãos, também fizemos uma 
aliança com o Eterno por intermédio 
de Jesus Cristo. A tríplice 
recomendação de Moisés aos 
israelitas é um excelente conselho 
para todos os cristãos. Ouvir é 
absorver e aceitar a informação 
sobre Deus. Aprender é 
compreender o significado e as 
implicações de ter feito uma aliança 
com Ele. Obedecer é colocar em 
ação tudo o que sabemos. 
 
 Israel não poderia ter outro 
deus senão o Deus verdadeiro, o 
Deus do pacto com Abraão. Ter 
outro deus é colocar qualquer outra 
coisa em primeiro lugar em nossa 
vida. Algumas pessoas literalmente 
adoram outros deuses, adotando 
uma religião que não condiz com a 

revelação das sagradas escrituras. 
Mas, de forma mais sutil, muitos 
adoram ídolos, priorizando em sua 
vida qualquer outra coisa que não o 
verdadeiro Deus. Se o seu maior 
desejo é popularidade, poder ou 
dinheiro, você está se dedicando a 
outra coisa, não a Deus. Para que 
Deus seja colocado em primeiro 
lugar: 1) identifique o que está 
tomando o lugar dEle em sua vida; 
2) renuncie a este deus substituto, 
pois é indigno de sua devoção; 3) 
peça perdão ao Senhor; 4) 
reestruture suas prioridades para 
que o amor a Deus seja o motivo de 
todas as suas atitudes; e 5) 
examine-se diariamente para 
assegurar que Deus ocupa o 
primeiro lugar em sua vida. 
 
 O tema central de 
Deuteronômio é Israel reconhecer 
que o Senhor, o nosso Deus, é 
único Senhor, devendo ser amado 
por nós, sendo que estas palavras 
deveriam estar gravada no coração 
do povo hebreu. Passar esta 
mensagem aos filhos também era 
uma ordem.  
 
 Precisamos amar a Deus, 
pensar constantemente sobre seus 
mandamentos, ensiná-los aos 
nossos filhos e viver cada dia de 
acordo com as instituições divinas. 
 
 O Senhor enfatizou a 
importância de os pais ensinarem a 
Palavra aos filhos. A igreja e as 
escolas cristãs não podem 
negligenciar essa responsabilidade. 
A Bíblia contém muitas lições 
objetivas e práticas; seria uma pena 
estudá-la apenas uma vez por 
semana. As verdades eternas são 
aprendidas de forma mais eficiente 
em uma casa e em uma escola 
onde há temor a Deus. 
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 Destaque-se que o povo 
hebreu foi extremamente bem-
sucedido ao tornar a religião parte 
integral de sua vida. O motivo do 
sucesso foi a combinação entre a 
educação religiosa e uma prática de 
vida. Eles utilizavam o contexto 
diário para ensinar sobre Deus. “E 
as intimarás a teus filhos e delas 
falarás assentado em tua casa, e 
andando pelo caminho, e deitando-
te, e levantando-te” (Dt. 6:7). Neste 
versículo está a chave para seus 
filhos aprenderem a amar a Deus. 
Se você deseja que eles sigam a 
Deus, é preciso que o Senhor se 
torne presente em suas 
experiências diárias. É necessário 
ensinar seus filhos de forma zelosa 
a verem Deus em todas as áreas da 
vida, não apenas naquelas 
relacionadas à Igreja. 
 
 Assim, nos tornamos bem-
sucedidos como obreiros, porque 
decidimos servir a Deus e ao 
próximo como principal propósito de 
nossa vida. Busquemos conhecer a 
Deus e sua Palavra, seus princípios 
e valores, pois formam a base de 
tudo o pensamos ou fazemos. 
Amém! 


