
Homens Fundamentais

Deuteronômio
A Segunda Lei



Deuteronômio, significa “segunda Lei” ou a segunda entrega da Lei. Muitas das 

pessoas que haviam estado presentes quando a Lei foi dada no monte Sinai 

haviam morrido, e não presenciaram esta época da história de Israel. Por esta 

razão foi necessário repetir a Lei para que fosse benéfico para a nova geração. 

Deteronomio está escrito em forma de oito discursos de Moises. O Capítulo 

final registra a sua morte.
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Deuteronômio

O Livro de Deuteronômio é principalmente um livro de oratória (comentário).

Porque Deuteronômio tem os sermões, as pregações, os discursos e os conselhos últimos

de Moisés?

São os conselhos da sua despedida. Moisés deu estes ensinos ao povo de Deus um pouco

antes da sua morte. A geração velha que saiu do Egito 40 anos atrás tinha morrido ou ia

morrer um poucos dias. A nova geração ia entrar em pouco tempo na terra prometida, e por

isso Moisés deu uma revisão da história hebraica e da lei e dos ensinos de Deus.



O tema de Deuteronômio é a Fidelidade de Deus e a Obediência do homem.

Deus é fiel e o povo dele deve dar uma obediência a ele em tudo.

Deuteronômio

“Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás,

pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma,

e de todas as tuas forças”, 6:4-5.



Como Gênesis é a introdução do Pentatêuco, Deuteronômio é a conclusão do Pentatêuco.

Neste livro as palavras “O Senhor Deus” são faladas algumas 300 vezes, e no resto do

Pentatêuco todo só 50 vezes.

Jesus Cristo citou este livro quando foi tentado pelo diabo: Dt. 6:13; 6:16,

Também o citou em Mt.22:37 (Dt. 6:4-5). O Apóstolo Paulo citou este livro nos seus escritos

também: Rm. 10:6-9 (Dt. 20:12-14), Gl. 2:10 (Dt. 21:23, 27:26).

No Novo Testamento este livro é citado algumas 50 vezes.
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Deuteronômio

Criação de Leis Civis ao Povo

Êxodo (História e Leis)

Levítico (Deveres dos Levitas = Sacerdotes)

Números (Censo e Distribuição dos Povos)

Deuteronômio (Repetição da Lei e Testamento de Moisés)



Israel estava nesta banda do rio Jordão quando Moisés deu estes conselhos ao povo de

Deus. Esta foi a banda que fica ao leste do rio Jordão. Israel estava na planície de Moabe.

O Local do Livro. 1:1-5.



Moisés começou os seus

conselhos dizendo que o povo

de Deus tinha que deixar a

observação ritual da lei no

deserto para começar a sua

viagem espiritual para uma

terra melhor.

Horebe e Cades-Barnéia. 1:6-19.



Aprendemos por este livro que foi o povo que sugeriu mandar os espiões na primeira vez

para ver a terra de Canaã (v. 22-25).

Mas, o povo não quis conquistar esta terra e murmurou contra Deus e recusou entrar por

causa da sua incredulidade (v. 26-28).

Também aprendemos outra coisa não falada antes em Números, as palavras de

encorajamento que Moisés deu (v. 29-31) ao povo para entrar e conquistar a terra.

Depois o povo chorou por causa da sua derrota, mas o Senhor não ouviu a sua voz, porque não

era arrependimento verdadeiro (v. 45).

Por isto esta geração toda morreu no deserto (v. 46).

Os Eventos na Cades-Barnéia. 1:20-46.



Os muitos dias que esta

geração rodeou no deserto foi

38 anos (2:1). Observe que o

tempo que este povo gastou no

deserto é falado no v. 14. Mais

uma vez podemos ver que o

tempo gastado no deserto por

esta geração foi considerada

perdida, porque Moisés passou

por cima dos eventos deste

tempo.

As Viagens do Deserto. 2:1-23.



Moisés falou sobre a

conquista da terra desta

banda do Jordão por esta

geração nova que estava lá

para entrá-la novamente

depois com Josué. Moisés

falou isto para mostrar que o

Senhor tinha dado a vitória

sobre este povo e por isso foi

um encorajamento para

continuar na conquista que o

Senhor prometeu.

A Conquista da Terra desta Banda Leste do Jordão. 2:24-3:22.



Moisés falou sobre o seu

grande erro que não deixou-o

entrar na terra prometida.

Moisés disse que pediu o

Senhor para deixá-lo entrar

na terra prometida, mas o

Senhor disse a ele: “Basta;

não me fales mais deste

assunto”.

O Destino de Moisés. 3:23-29.



Por que Moisés não entrou na terra prometida?

A Bíblia diz Moisés viu a terra prometida de

longe, mas não pôde vê-la de perto.

Deuteronômio 34:1-4).

“Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, 

tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai a 

rocha que dê as suas águas. Assim, lhes tirarei água 

da rocha, e dareis a beber ao povo e a seus animais. 

Então Moisés levantou a mão, e feriu a rocha duas 

vezes com a sua vara”. 

Esse foi o pecado que Moisés cometeu. Deus falou uma coisa e ele fez outra. Não era para bater, era só para 

falar e água iria jorrar para matar a sede da multidão. Moisés e Arão trouxeram a glória do milagre para eles e 

não para Deus.



Por que Moisés não entrou na terra prometida?

Deus leva a sério as ordens que dá. O que Deus

fala é para ser cumprido. Moisés, como muitos

podem argumentar hoje, pagou um preço

altíssimo por transgredir apenas uma ordem

divina. Foi, porém crucial, trágica e decisiva.

Como conseqüência, Moisés somente viu a terra

prometida e não desfrutou de nada. Sim, Deus

leva em conta todos os atos e pecados, sejam

eles grandes ou pequenos. Isso é justiça.



A segunda pregação começada. 5:1-

5. Moisés chamou todo o Israel para a

segunda pregação. Veja o que Moisés

mandou o povo fazer: ouvir, aprender,

guardar e cumprir, v.1. O conselho

certo para o povo de Deus em todo

tempo.

Os dez mandamentos dados

novamente. 5:6-33. É quase igual com

Êx. 20. Veja uma diferença no v. 15; o

mandamento do sábado ficou ligado

com a liberdade da escravidão do

Egito.

A Nova Geração Ensinada os Mandamentos e Preceitos Divinos. 5:1-11:32.



Os 10 Mandamentos

1 - Não terás deuses estrangeiros, nem farás imagem pra lhe prestar culto;

2 - Não pronunciaras o nome de Deus em vão;

3 - Santificarás o dia do sábado;

4 - Honrarás pai e mãe;

5 - Não matarás;

6 - Não cometerás adultério;

7 - Não roubarás;

8 - Não prestarás falso testemunho;

9 - Não desejarás a mulher do próximo;

10 - Não cobiçarás as coisas alheias.



Gravada também em nossas consciências: toda vez que infringimos um de seus

artigos, ela nos acusa e um dia teremos de nos arrepender para darmos início à

reparação da falta cometida.

Os 10 Mandamentos



Moisés ordena a retirada para o Deserto: “Deus, como bom pai, quer ensinar a seus

filhos que as coisas boas se conquistam, e a conquista exige esforço particular”

O Povo se arrepende e pede a Moisés para pedir perdão a Deus por eles.

“O arrependimento não altera o programa de aprendizado estabelecido por Deus;

apenas o torna menos árido. O arrependimento é o primeiro passo para um bom

aproveitamento desse aprendizado”.

Todos voltam a peregrinar pelo deserto.

Os 10 Mandamentos



Moisés entrega o poder à Josué

e dirige-se para o Monte Nebo

na companhia de Essen, seu

filho adotivo.

Ali passa a Essen todo o seu

conhecimento

Novo Líder - Josué 



No capítulo 31 Moisés deu

conselhos para os

sacerdotes, os levitas e

Josué o novo líder. No

capítulo 32 tem o último

cântico de Moisés.

Os Últimos Conselhos de Moisés. 31-34.


