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Esboço do Livro 

•1º Discurso de Moisés (1:6 a 4-40) 
• Declaração Histórica e Transicional (4:41- 49)  
• 2º Discurso de Moisés (5:1 a 26:19) 
• 3º Discurso de Moisés (27:1 a 30-20) 
• Ações Finais de Moisés (31:1 a 34-12) 

• Retrospectiva (passado) 1:1 a 10:22 
• Perspectiva (futuro) 11:1 a 30:20 
• Relidade (presente) 31:1 a 34:12 
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Oremos ! 
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http://amigo-da-ebd.blogspot.com/2014/02/licao-06-peregrinacao-de-israel-no.html
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Ao contrário, encorajem-se uns aos outros 
todos os dias, durante o tempo que se chama 
"hoje",  ......... "Se hoje vocês ouvirem a sua 
voz, não endureçam o coração, como na 
rebelião”      
                                                                   Hb 3:13,15 

http://www.einstein.br/einstein-saude/guias-tematicos/maturidade/prevenir/Paginas/muitissimo-bem-obrigado.aspx
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“Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os 
conduziu por todo o caminho no deserto, durante 
estes quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à 
prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam 
obedecer aos seus mandamentos ou não. 
Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas 
depois os sustentou com maná, que nem vocês nem 
os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes 
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda 
palavra que procede da boca do Senhor” 
 
                                                                    Dt 8:2,3 
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Povo Hebreu  

• Sem Terra   

• Aglomerado de individuo – povo nômade  
• Língua - Hebraico  

• Sem Constituição   

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sopitas.com/site/133738-lego-biblico/exodo/&ei=8UEDVYjoMYSkNqqTg4gI&psig=AFQjCNE2NLRTcbwuVGIOc6YPZGB49TD6BA&ust=1426362830364102
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Tratado de suserania  

Característica: 
 
Prólogo Histórico que 
passava em revista os 
relacionamentos passados 
entre o grande Rei e o 
vassalo e estabelecia 
padrões para o 
relacionamento futuro. 

http://jopinando.blogspot.com/2010/05/pergaminho-x-ipad.html
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“Vocês viram o que fiz ao Egito e como os 
transportei sobre asas de águias e os trouxe para 
junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente 
e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu 
tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora 
toda a terra seja minha, vocês serão para mim um 
reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são 
as palavras que você dirá aos israelitas“   
                                                                       Ex 19:4-6 
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Capítulos  1 a 4 

1. Nosso de Deus  

O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês 
já ficaram bastante tempo nesta montanha. 
Levantem acampamento e avancem ... 
                                                                     Dt 1:6,7 
                                                                                               

Senhor  -Y ̂ehovah – Aquele que existe 
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2. Escolha dos Juizes 

Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de 
cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes 
de vocês ... "Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: 
Atendam as demandas de seus irmãos e julguem com 
justiça, não só as questões entre os seus compatriotas 
mas também entre um israelita e um estrangeiro.  
Não sejam parciais no julgamento! Atendam tanto o 
pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por 
ninguém, pois o veredicto pertence a Deus.                             

Dt 1:13-17 
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3. Desobediência  

“... por isso escolhi doze de vocês, um homem de 
cada tribo.Eles subiram a região montanhosa, 
chegaram ao vale de Escol e o exploraram. 
Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte 
relato: 'Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá 
é boa'. "Vocês, contudo, não quiseram ir, e se 
rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus.” 

Cades Barnéia 

Dt 1:23 - 32 
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Queixaram-se em suas tendas, dizendo: 'O Senhor 
nos odeia; por isso nos trouxe do Egito para nos 
entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para 
onde iremos? Nossos compatriotas nos 
desanimaram quando disseram: "O povo é mais 
forte e mais alto do que nós; as cidades são grandes, 
com muros que vão até o céu. Vimos ali os enaquins” 
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Então eu lhes disse: Não fiquem apavorados; não 
tenham medo deles.O Senhor, o seu Deus, que está 
indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de 
seus próprios olhos, como fez no Egito.Também no 
deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os 
carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o 
caminho que percorreram até chegarem a este 
lugar."Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, 
o seu Deus ... 
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3. Desobediência  

Moisés 

“Por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e 
me disse: Você também não entrará na terra.”     
                                                                        Dt 1:37 

Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra 
do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e 
o Líbano! "Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-
se contra mim e não quis me atender. 'Basta!', ele 
disse. 'Não me fale mais sobre isso.      
                                                                          Dt 3:25,26 
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"O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e 
jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria 
na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando 
por herança.”  
                                                                             Dt 4:21 

Motivo : 
Ex 17: 1-7 – Tocar na Rocha 
Nm 20: 1-13 – Falar com a Rocha 

I Co 10: 1-13 



DEUTERONÔMIO 

ALCIDES J. BAZIOLI 

4. Obediência  e Testemunho 

Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os 
outros povos verão a sabedoria e o discernimento de 
vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos dirão: 
'De fato esta grande nação é um povo sábio e 
inteligente'. Pois, que grande nação tem um Deus tão 
próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o 
invocamos?    
                                                                                         Dt 4:6,7 



DEUTERONÔMIO 

ALCIDES J. BAZIOLI 

“Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que 
hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com 
vocês e com seus descendentes, e para que vivam 
muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, 
lhes dá para sempre". 
                                                                               Dt 4:40 

5. Obediência  e Vida Boa 
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6. Temor   

“Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do 
Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me 
disse: 'Reúna o povo diante de mim para ouvir as 
minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer 
enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus 
filhos'. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. 
O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e 
estava envolvido por uma nuvem escura e densa.” 
                                                                                    Dt 4: 10,11  
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Temor : 
Medo – típico dos escravos 
Reverência – Percepção do caráter de Deus 
 

 

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; todos 
os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. 
Ele será louvado para sempre!”    Sl 111:10 

“Temer o Senhor é odiar o mal; odeio o orgulho e a 
arrogância, o mau comportamento e o falar perverso.” 
                                                                                          Pv 8:13 
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7. Idolatria   

Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês 
ouviram as palavras, mas não viram forma alguma; 
apenas se ouvia a voz. 
                                                                                       Dt 4:12 

“No princípio era aquele que é a Palavra Ele estava com 
Deus, e era Deus.” 
“ Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. 
Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, 
cheio de graça e de verdade.”               
                                                                                            Jo 1:1,14 
                                                                                                                    


