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Conhecendo o Livro de Deuteronômio
Autoria
1. Obviamente, outra pessoa escreveu o final do livro e pode ter compilado as mensagens contidas
nesse livro. Mas o livro ainda é atribuído a Moisés porque registra suas palavras. Procure alguns
versículos nele que mostram isso.

Importância do Livro
2. O título do livro em grego, latim e português significa “repetição da lei” ou “segunda lei”. O título
hebraico significa “São estas as palavras” ou apenas “palavras”. Donde vem o título hebraico?

Estrutura do Livro
3. Observe o conteúdo básico de todos os capítulos de Deuteronômio e identifique:
a. Qual capítulo descreve o começo da jornada, partindo do Sinai?
b. Quais capítulos falam sobre o último ano no deserto, quando o povo caminhava para a terra
prometida?
c. Em qual capítulo, do primeiro discurso, Moisés enfatiza a identidade de Israel como povo de
Deus?
d. Qual capítulo repete os dez mandamentos dados em Êxodo 20?
e. Qual capítulo contém o grande mandamento citado por Jesus em Marcos 12:28-30?
f. Quais são os capítulos que falam das bênçãos e maldições, frisando a condição de
obediência para tomar posse e manter a terra prometida?
g. Qual capítulo enfatiza a graça, e não as obras humanas, como base da posse da terra?
h. Em qual capítulo Moisés fala de guardar as tábuas da lei na Arca da Aliança?
i. Quais capítulos falam sobre Deus reservar apenas um lugar para certos atos de adoração?
j. Qual capítulo fala sobre quais animais que podiam ou não comer?
k. Qual capítulo inclui ordenanças sobre o tratamento de servos e pobres?
l. Qual capítulo repete instruções sobre as principais festas anuais?
m. Qual capítulo inclui orientação para os futuros reis de Israel?
n. Qual capítulo contém uma profecia de Jesus, o grande profeta?
o. Qual é o capítulo que explica os procedimentos a seguir no julgamento de pessoas que
fugiam para as cidades de refúgio?
p. Qual capítulo dá instruções sobre procedimentos em guerras?
q. Qual capítulo ordena o apedrejamento de filhos rebeldes?
r. Qual capítulo ensina como distinguir entre a fornicação consensual e o estupro?
s. Qual capítulo mostra que os votos eram voluntários, mas precisavam ser cumpridos?
t. Qual capítulo fala de deixar parte da colheita nos campos para os pobres?
u. Qual capítulo fala do casamento de um homem com sua cunhada viúva?

v. Quais capítulos falam sobre dízimos?
w. Qual capítulo fala sobre a aliança que Deus fez com Israel em Moabe?
x. Qual capítulo inclui um convite a escolher a vida, e não a morte?
y. Qual capítulo registra as orientações dadas a Josué como sucessor de Moisés?
z. Qual capítulo contém o cântico de Moisés?
aa. Qual capítulo registra a última bênção que Moisés deu aos israelitas?
bb. Qual capítulo registra a morte de Moisés?
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Moisés Cita a História do Povo para Incentivar
a Obediência
(Deuteronômio 1-4)
1. Onde e quando (ano, mês e dia) Moisés fez esse discurso aos israelitas?

2. Quanto tempo levaria uma viagem do monte Sinai até Cades-Barneia? Mas, na verdade, essa
viagem levou quanto tempo para os israelitas? Por quê?
3. A promessa da terra foi dada, no livro de Gênesis, a quais ancestrais dos israelitas?

4. Os moabitas eram descendentes de qual parente de Abraão?
5. Qual característica física foi destacada na descrição do rei derrotado de Basã?
6. Quais tribos receberam permissão para habitar na Transjordânia?

7. Qual foi a resposta de Deus quando Moisés pediu para entrar na terra prometida?

8. O que Moisés disse sobre acrescentar ou diminuir alguma coisa da palavra de Deus?
9. Qual foi a lição que Moisés destacou da história de Baal-Peor?
10. Quantas vezes aparece a palavra SENHOR no capítulo 4? Anote as descrições que acompanham a
palavra (exemplo: o SENHOR, vosso Deus). Por que tanta ênfase no Senhor nessa parte do
discurso?

11. Quais foram as três cidades de refúgio na Transjordânia?
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Os Princípios Revelados para Garantir a
Santidade de Israel
(Deuteronômio 5-11)

1. Quais foram os dez mandamentos que Deus deu aos israelitas?

2. Como o princípio de 5:32 pode ser útil para nós nos dias de hoje?

3. O mandamento mais importante da Lei se encontra em qual texto desta lição?

4. Conforme a explicação dada no capítulo 6, qual a ligação entre a salvação e a obediência?

5. Para manter a santidade da nação de Israel, Deus mandou que evitassem envolvimento com as
nações que moravam na terra quando chegaram. O que ele disse sobre:
a. A destruição dessas nações?
b. Alianças com elas?
c. Casamentos com pessoas dessas nações?
d. Os ídolos e altares desses povos?
6. Deus escolheu Israel porque era melhor do que outras nações? Explique.

7. Deus explicou que a expulsão dos povos da terra seria feita aos poucos. Por qual motivo?

8. Era permitido preservar como lembrancinhas os ídolos das nações vencidas?
9. No capítulo 8, encontramos vários contrastes entre se lembrar do Senhor e se esquecer dele.
a. Quais comportamentos mostrariam que o povo se lembrou de Deus?
b. Como seria seu procedimento se eles se esquecessem do Senhor?

10. Por que Deus deu a terra para Israel (pode escolher mais de uma resposta)?
a. Porque Israel era uma nação boa e justa
b. Porque as outras nações eram más
c. Porque Deus é fiel em cumprir suas promessas
11. Depois do episódio do bezerro de ouro, Moisés ficou prostrado diante de Deus intercedendo pelo
povo por quantos dias?
12. Quem foi o segundo sumo sacerdote de Israel?
13. A promessa de Gênesis 15:5 foi cumprida? Literalmente? Explique.
14. O que determinaria a diferença entre a bênção e a maldição?
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Serviço Certo no Lugar Certo conforme a
Palavra Certa
(Deuteronômio 12-18)
1. Em 12:1-14, quais são os principais contrastes que Deus faz entre as práticas que ele aceitaria dos
israelitas depois de entrar na terra prometida e:
a. As práticas dos povos pagãos na terra de Canaã?
b. As práticas dos israelitas no deserto?
2. Qual carne não podia ser consumida nas cidades de residência dos israelitas (somente no lugar
escolhido por Deus)?
3. Qual foi a ordem de Deus sobre comer sangue, em todas as épocas da história bíblica?
4. Qual foi o teste definitivo para determinar se um profeta era verdadeiro ou falso?
5. Qual castigo era determinado para falsos mestres em Israel?
6. Onde foram recolhidos os dízimos anuais? E os dízimos recolhidos a cada três anos?
7. Qual foi a frequência do perdão automático de dívidas entre israelitas?
8. Em termos gerais, como Deus mandou que os israelitas tratassem os pobres?
9. Por que era proibido plantar árvores perto do altar do Senhor?
10. Nas ordens que Deus deu para os futuros reis de Israel, o que ele disse sobre:
a. Cavalos do Egito?
b. Mulheres?
c. Riquezas?
d. A cópia da lei?
e. Desvios da palavra de Deus?
11. Qual foi a herança dos sacerdotes e levitas? Como foram sustentados?
12. O que Deus disse sobre tentativas de procurar revelações de outras fontes (adivinhadores,
necromantes etc.)?
13. Quem foi o profeta do qual Moisés falou no final do capítulo 18? Defenda sua resposta com
citações de outros livros bíblicos.
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A Conduta do Povo Escolhido por Deus
(Deuteronômio 19-26)
1. Quantas cidades de refúgio foram separadas? Concilie 19:2 com Números 35:13.
2. Qual foi o propósito das cidades de refúgio?
3. Quantas testemunhas foram necessárias para estabelecer um fato no julgamento de alguém? Cite
exemplos do Novo Testamento que aplicam o mesmo princípio para os dias de hoje.
4. Em quais circunstâncias um homem poderia voltar para casa e não participar de uma guerra?
5. Os israelitas poderiam oferecer termos de paz (rendição) em batalhas com cidades em qual
circunstância? Em qual situação seria proibido aceitar a rendição do adversário?
6. Qual seria o preço e quem o pagaria no caso de encontrar um morto no campo sem saber quem o
matou?
7. As leis sobre despojos permitiam que os israelitas estuprassem as mulheres dos povos vencidos em
guerra? Explique.
8. Qual lei em Deuteronômio serviu como base do comentário de Paulo em Gálatas 3:13?
9. O ditado popular: “Achado não é roubado” encontra apoio na Lei do Antigo Testamento? Explique.
10. O que Deus ordenou para Israel sobre travestis?
11. Explique, resumidamente, o ensinamento da Lei sobre a virgindade de uma moça ao se casar.

12. Na questão de juros, que distinção foi feita entre israelita e estrangeiro?
13. Em qual circunstância um homem divorciado não podia tomar de volta a mesma mulher?
14. Como as regras sobre colheitas ajudaram os pobres?
15. Qual regra sobre o uso de animais foi citada no Novo Testamento para defender o sustento
financeiro de obreiros no evangelho?
16. O que seria necessário, da parte do povo, para Israel ser exaltado acima das nações?
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A Escolha entre a Vida e a Morte
(Deuteronômio 27-30)
1. Moisés mandou que levantassem pedras caiadas em qual lugar da terra prometida? O que seria
escrito “mui distintamente” nessas pedras?

2. Compare 27:9-10 com Mateus 28:19-20, focalizando o vínculo entre o relacionamento estabelecido
e a obediência exigida.
3. Sobre as declarações de bênçãos e maldições, responda às seguintes perguntas:
a. As bênçãos seriam pronunciadas de qual monte?
b. Quais tribos dariam as bênçãos?
c. As maldições seriam pronunciadas de qual monte?
d. Quais tribos iriam amaldiçoar?
4. Deus prometeu prosperidade material e saúde física para o povo obediente?
5. Na comparação das bênçãos (28:1-14) e maldições (28:15-68), procure vários exemplos de
contraste específico (exemplo: 28:3 X 28:16).

6. Em que circunstância as pessoas chegariam a comer a carne dos seus próprios filhos?
Historicamente, isso chegou a acontecer em Israel?
7. Qual seria a consequência de uma pessoa desobedecer às ordens de Deus por não acreditar que
sofreria castigo?
8. Deus revelou tudo para o homem?
9. Se Israel fosse levado ao cativeiro, teria a possibilidade de voltar?
10. Qual é a circuncisão que Deus deseja?
11. A vontade de Deus é inalcançável?
12. Qual foi a escolha que Moisés propôs para Israel no final da sua vida?
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As Últimas Palavras de Moisés
(Deuteronômio 31-34)
1. Quantos anos Moisés tinha quando morreu? Identifique três períodos iguais na vida dele.
2. Quem foi o sucessor de Moisés como líder de Israel?
3. Com que frequência e em que ocasião a lei inteira seria lida para todo o povo de Israel?
4. Qual pecado é descrito como prostituição em 31:16? Procure outras passagens bíblicas que usam a
mesma figura.
5. Onde foi guardada a lei que Moisés escreveu? Quais outras coisas foram guardadas no mesmo
lugar? Qual foi o significado de cada uma?

6. Conforme 32:1-4, como devemos enxergar a doutrina de Deus?
7. Como você descreve o tema e o tom do Cântico de Moisés (capítulo 32)? Qual foi o propósito desse
cântico em Israel?
8. De qual monte Deus permitiu que Moisés visse a Terra Prometida antes de morrer?
9. Qual tribo foi omitida nas bênçãos pronunciadas no capítulo 33? Procure um possível motivo para
essa omissão (dica: pense em algo que aconteceu na mesma região que Moisés estava pouco
tempo antes).

10. Apesar da mensagem negativa do cântico no capítulo 32, qual foi o tom das últimas palavras de
Moisés para Israel?
11. Quem enterrou o corpo de Moisés? Onde?
12. Como Josué recebeu o “espírito de sabedoria”?
13. Os sinais que Moisés realizou continuaram sendo feitos por outros ao longo da história de Israel?
Como isso pode ter contribuído ao entendimento que o povo afirmou em Marcos 1:27 sobre os
milagres de Jesus?

