


AS  LEIS  PARA  O  PAÍS  
DO  POVO  DE  DEUS 



JÓIA DA REVELAÇÃO: 
 
 

“Obedecereis, portanto,  
a toda Lei que hoje estou transmitindo,  

a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar  
a terra no qual estais entrando e para que possais  
viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou  

dar aos seus antepassados e aos descendentes deles:  
a terra onde mana leite e mel!”  

 
 

Deuteronômio 11:8,9 



UM POVO ESCOLHIDO PELA GRAÇA 



1 –A Bíblia mostra que Deus escolheu um povo para ser 
particularmente seu de entre todos os povos do planeta Terra? 

Deuteronômio 7:6 
  

 Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. 
O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos  

da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. 



2 – Quais foram as condições para Deus escolher esse povo e 
manter com ele uma relação especial? Dt 7:7,9  e 10:15 

 

O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu  
por serem mais numerosos do que os outros povos,  

pois vocês eram o menor de todos os povos. 
 

Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; 
ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade  

por mil gerações daqueles que o amam  
e guardam os seus mandamentos. 



2 – Quais foram as condições para Deus escolher esse povo e 
manter com ele uma relação especial? Dt 7:7,9  e 10:15 

 

No entanto,  
o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, 

e a vocês, descendentes deles,  
escolheu entre todas as nações,  

como hoje se vê. 



AS NOVAS GERAÇÕES  
DEVEM IMITAR AS ANTIGAS 



3 – Para que a aliança feita por Deus com Abraão, Isaque e Jacó 
se perpetuassem, o que as novas gerações deveriam também 

fazer? Deuteronômio 7:12 
  

 Se vocês obedecerem a essas ordenanças,  
as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, 

manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu  
sob juramento aos seus antepassados. 



4 –Quais benções acompanhariam a aliança caso houvesse 
obediência? Deuteronômio 7:13-15 

 

Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se 
multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua 

terra: o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das 
ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Vocês 

serão mais abençoados do que qualquer outro povo! Nenhum dos 
seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do 

seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não 
infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram 

o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. 



A LEI MAIS DURA  
NO PAÍS DO POVO DE DEUS 



5 – Como ele começou a preparar o povo para a observância de 
toda a Lei? Deuteronômio 4:13-19 

  

 Ele lhes anunciou a sua aliança, os Dez Mandamentos.  
E escreveu-os sobre duas tábuas de pedra e ordenou que os 

cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me  
ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem  
na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor  

lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram  
forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que  

não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem 
de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, 



5 – Como ele começou a preparar o povo para a observância de 
toda a Lei? Deuteronômio 4:13-19 

  

 ou a qualquer animal da terra ou a qualquer ave que voa no céu, 
ou a qualquer criatura que se move rente ao chão ou a qualquer 

peixe que vive nas águas debaixo da terra. 
E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol,  

a lua e as estrelas, todos os corpos celestes,  
vocês não se desviem e se prostrem diante deles, 
e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus,  

distribuiu a todos os povos debaixo do céu. 



6 – Depois de chegar na Terra Prometida, caso fosse descoberto 
algum caso de idolatria entre os israelitas, qual procedimento 

deveria ser tomado pelos líderes do povo? Deuteronômio 17:2-5 
 

Se um homem ou uma mulher que vive,  
numa das cidades que o Senhor lhes dá,  
for encontrado fazendo o que o Senhor,  

o seu Deus, reprova, violando a sua aliança, 
e, desobedecendo ao meu mandamento,  

estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles,  
ou diante do sol,  

ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, 



6 – Depois de chegar na Terra Prometida, caso fosse descoberto 
algum caso de idolatria entre os israelitas, qual procedimento 

deveria ser tomado pelos líderes do povo? Deuteronômio 17:2-5 
 

e vocês ficarem sabendo disso, 
investiguem o caso a fundo.  

Se for verdade e ficar comprovado que  
se fez tal abominação em Israel, 

levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse  
pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. 



A LEI NO ENSINO DOMÉSTICO 



7 – Em que local os israelitas deveriam colocar em prática o 
conjunto de Leis que eles estavam recebendo de Deus? 

Deuteronômio 6:1 
  

 Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, 
que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse, 

para que vocês os cumpram na terra  
para a qual estão indo para dela tomar posse. 



8 – Dentro do território de Canaã, como a Lei de Deus deveria ser 
ensinada pelos mais velhos para as gerações mais novas? 

Deuteronômio 6:4-7  
 

Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, 

 de toda a sua alma e de todas as suas forças. 
Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno  

estejam em seu coração. Ensine-as com persistência  
a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver  

sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se levantar. 



O ZELO DE DEUS PELA SUA LEI 



9 – De que maneira o povo escolhido deveria procurar obedecer 
aos mandamentos do Deus Eterno? Deuteronômio 6:17 

  
 Obedeçam cuidadosamente  

aos mandamentos do Senhor, o seu Deus,  
e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. 



10 – Onde é que estaria a justiça do povo escolhido? 
Deuteronômio 6:25 

 
E, se nós nos aplicarmos a obedecer  

a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus,  
conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. 



A PUREZA DENTRO DAS CASAS 



11 – Lá no ambiente do lar, longe dos olhos dos homens, mas, não 
encoberto aos olhos de Deus que tudo vê, como deveria ser a 

fidelidade de seu povo? Deuteronômio 7:25,26 
  

 Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. 
Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas;  

isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus,  
isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja  

detestável para dentro de casa, se não também vocês  
serão separados para a destruição.  

Considerem-na proibida e detestem-na totalmente,  
pois está separada para a destruição. 



12 – Para que o povo não esquecesse das Leis, introduzindo 
ídolos nas suas casas, o que Deus ordenou que fosse escrito  

nos umbrais e portas das casas? Deuteronômio 11:19,20 
 

Ensinem-nas a seus filhos, 
conversando a respeito delas quando estiverem  

sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, 
quando se deitarem e quando se levantarem. 

Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas,  
e nos seus portões, 



A OBEDIÊNCIA DA LEI E AS BENÇÃOS 



13 – Se o povo escolhido obedecesse fielmente às Leis ordenadas 
pelo Criador, qual seria o resultado dessa obediência para ele? 

Deuteronômio 28:1 
  

 Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, 
e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos  

que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus,  
os colocará muito acima de todas as nações da terra. 



14 – Que impacto as bênçãos derramadas em decorrência da 
obediência do povo escolhido teria sobre todas as outras nações? 

Deuteronômio 28:10 
 

Então todos os povos da terra  
verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor  

e terão medo de vocês. 


