A Bíblia Inteira num Ano
Lição 6 – O Livro de Deuteronómio
Onde há espaços para preencher, por favor escreva a Escritura mencionada nas suas próprias palavras.
1. O Livro Final de Moisés
Este é o último livro do Pentateuco – os cinco livros escritos por Moisés.
Em Gênesis temos “o princípio” – a ruina do homem, a queda.
Em Êxodo, a lei e uma maneira de escape – redenção pelo sangue e pelo poder de Deus.
Em Levítico, a adoração do povo – comunhão feita possível através da expiação.
Em Números, a jornada – direção pela vontade de Deus.
Em Deuteronómio, a preparação final para entrar em Canaã – destino pela fidelidade de Deus.
2. O Seu Nome
O nome de Deuteronómio vem da palavra grega “deuteros” que significa segundo e “nomos” que significa lei.
Neste livro, vemos a lei dada pela segunda vez – uma nova explicação da lei à nova geração de Israelitas que foi
criada no deserto. Não é uma nova lei, mas uma explicação detalhada, da lei que antes foi dada.
3. Um Livro de Transição
PRIMEIRO, uma transição para a nova geração.
SEGUNDO, uma transição para uma nova posse.
TERCEIRO, uma transição para uma nova experiência.
QUARTO, uma transição para uma nova revelação de Deus – a revelação do Seu amor.
Nos primeiros quatro livros da Bíblia, não se fala do amor de Deus; mas em Deuteronômio, temos as palavras
maravilhosas do seu amor:
Deuteronómio 4:37 ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Deuteronómio 7:7-8 ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Deuteronómio 10:15 __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Deuteronómio 23:5 ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. A Estrutura do Livro
Olhando para trás – capítulos 1 – 11.
Olhando para a frente – capítulos 12 – 34.
5. A Mensagem Central
Obedece, obedece, obedece – obediência a Deus.
Deuteronómio 4:1, 2, 5, 9, 15, 23, 40; 5:1; 6:1-3; 11:26-27
6. Os Elementos Principais do Livro
Deuteronómio será mais facilmente lembrado se estudarmos as verdades principais nos quais todos os outros
ensinamentos são construidos:
(1) O Facto Principal
Deuteronómio 6:4-5 _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Jesus confirmou o facto principal em Mateus 22:35-39.
Este foi o primeiro artigo escrito sobre o relacionamento de Israel com Deus. Este também foi o facto
principal sobre qual o Cristianismo foi fundado. “Este é o primeiro e grande mandamento.”

(2) A Verdade Principal
Deuteronómio 6:23 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(a) “Dali nos tirou” – vemos o poder de Deus.
(b) “para nos levar e nos dar” – vemos a graça de Deus.
(c) “a terra que jurara aos nossos pais” – vemos a fidelidade de Deus.
Esta verdade principal assume outro sentido a qual é aplicada aos crentes de hoje. Ele nos livrou da
condenação do pecado porque “nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” – Romanos
8:1. Ele tem-nos livrado da lei do pecado e da morte – Romanos 8:2. ________________________________
________________________________________________________________________________________
Ele tem-nos levado para uma Canaã espiritual que é nossa em Cristo Jesus.
Gálatas 2:20 ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Efésios 1:3-4 ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Efésios 2:19 ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Ele é fiel para cumprir a sua promessa – 1 Tessalonicenses 5:23-24 __________________________________
________________________________________________________________________________________
(3) O Requisito Principal
Deuteronómio 10:12-13 ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Numa só palavra, o requisito é obediência. Jesus Cristo requer nada menos dos crentes de hoje.
João 14:21-23 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(4) A Promessa Principal
Deuteronómio 4:27-31 (Nota a promessa básica e incondicional de Deus é aquela que ele fez a Abraão, v 31).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Deuteronómio 29:12-13 ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
O Concerto Mosaico (ou Concerto de Sinai) foi quebrado mas Deus cumpriu a sua promessa principal.
(5) As Diferenças Principais
O Velho Testamento e o Novo Testamento são diferentes numa maneira principal. Um lugar principal é
enfatizado no Velho Testamento – Deuteronómio 12:10-14. _______________________________________
________________________________________________________________________________________
Jesus mudou a ênfase dum lugar para uma pessoa. João 4:20-26 ___________________________________
________________________________________________________________________________________
Actos 8:27-31 e 35-37 – O eunuco tinha estado no lugar certo, com o propósito certo, e tinha lido o livro
certo, mas só se regozijou quando Filípe lhe pregou Jesus. Dum lugar no Velho Testamento para uma pessoa
no Novo Testamento.
(6) A Bênção Principal
Jesus citou o livro de Deuteronómio frequentemente:
Mateus 4:4, 7, 10 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Compara estes 3 versículos com Deuteronómio 8:3 _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Deuteronómio 6:16 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Deuteronómio 10:20 _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7. O Homem, Moisés
Deuteronómio 34:10 __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
A sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos cada.
Os primeiros 40 anos – Êxodo 2:11 (em Egipto) _____________________________________________________
Compara com Actos 7:22-23 ____________________________________________________________________
Os próximos 40 anos. Êxodo 2:15 (em Midian) _____________________________________________________
Compara com Actos 7:29-30 ____________________________________________________________________
Os últimos 40 anos. Êxodo 7:7 e Deuteronómio 31:2 (líder do povo de Israel até a sua morte). _______________
____________________________________________________________________________________________
Moisés tinha 120 anos quando morreu. Deuteronómio 34:7. Ele é o único homem que Deus enterrou – 34:6.
Ele foi levantado e glorificado quando apareceu na Monte da Transfiguração – Lucas 9:30-31.
Leia Hebreus 11:23-29.
Cristo no Livro – Deuteronómio 18:15-18.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
O que significa “Deuteronómio”? ______________________________
Qual é o facto principal de Deuteronómio? _____________________________________________________
Qual é a verdade principal do livro? ___________________________________________________________
Numa palavra, qual é o requisito principal do livro?_______________________________________________
Houve três periodos na vida do Moisés. Quanto tempo durou cada periodo? __________________________
O que aconteceu a Moisés quando ele morreu? E depois? ________________________________________
________________________________________________________________________________________

TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia o livro de Josué (4 capítulos por dia).
2. Reveja esta lição de Deuteronómio ao menos duas vezes esta semana.
3. Marca divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia pronto para estudar Josué.

