ESBOÇOSDOESTUDOCRISTALIZAÇÃODE
DEUTERONÔMIO
FRASESRELEVANTES

DeusestavaguiandooSeupovoparaaboaterra,
umtipodeCristo,pormeiodeCristo,
eEleosestavasustentando
nocaminhoparaaboaterratambémpormeiodeCristo,
queétudoqueprocededabocadeDeus;
cadapalavraemDeuteronômioéopróprioCristo,
queéagoraapalavradeDeuspararecebermos
comonossavidaesuprimentodevida.
OgovernodeDeuséaadministraçãogovernamental
doDeusjusto,santo,fieleamávelemisericordioso.
Porqueestamos,demaneiraprática,unidosaCristo
comoarealidadedaboaterraedesfrutamosSuasriquezas,
osolhosdeDeusestãosobrenóscontinuamente,
fazendonosdesfrutarapresençadeDeus
enostornandoobjetodoSeucuidado.
Aquelesquesãoqualificadosaherdaraboaterraevivernela,
conhecemocoraçãodeDeuseoSeugoverno,eamamaDeus,
confiamNele,Otemem,sujeitamseaogovernodeDeus,
consideramossentimentosternosdeDeus
evivemnaSuapresença.
Naentradadaigrejaestáacruze,
afimdenosreunirmoscomoaigreja,
temosdeexperimentaracruzparacrucificaroego,
paraderrubar“argumentosetodaaltivez
queselevantecontraoconhecimentodeDeus”,
eparaexaltarsomenteaCristoparaqueElesejatudoeemtodos
paraexpressãodeDeuseotestemunhoúnicodaunidade.
OscrentesemCristoquevivemsobogovernodeDeus
escolhemavidaerecebembênção,
vivendosegundooprincípiodavida
epercebendoquenavidacristãenavidadaigreja
tudodependedabênçãodoSenhor.



ESBOÇOSDOESTUDOCRISTALIZAÇÃO

MensagemUm
OsignificadointrínsecodeDeuteronômio:
UmlivroarespeitodeCristo
Leiturabíblica:Dt30:1114;Rm10:69;
Dt8:3;Mt4:4;Sl119:12,9;Dt27:18
I. Deuteronômioéumapalavradeconclusãoàleieapresenta
uma conclusão todoinclusiva ao Pentateuco, os primeiros
cincolivrosdaBíblia,queforamescritosporMoisés:
A. Deuteronômiosignifica“segundalei”e,consequentemente,sig
nificaumarepetiçãodaleidivina.
B. AleifoidadapelaprimeiravezpormeiodeMoisésquandoele
tinha oitenta anos (Êx 7:7); quarenta anos mais tarde, após a
primeirageração(comexceçãodeCalebeeJosué)termorrido,
a leifoifaladanovamenteaosfilhosdeIsrael,dessavezàsegunda
geração,ageraçãoqueestavaprontaparaentrarnaboaterrae
possuíla(Dt2:14;8:610):
1. SequisermostomarposseplenadeCristocomoaboaterra,
precisamostomarcuidadoparanãoterumcoraçãoperverso
deincredulidade–Dt1:2526,28,3539;9:23;Hb3:12,1619;
4:2, 6; 11:1; cf. 2Co 4:13; Gl 3:2, 5; Rm 10:17; At 6:5a; Nm
13:2533;14:410;32:1112;Js14:612.
2. SequisermostomarposseplenadeCristocomoaboaterra,
precisamostomarcuidadocomasmurmurações(resmungos
secretosdeinsatisfação,queixasereclamações)–1Co10:56,
1011;Dt1:27;Nm14:14;Sl106:25;Fp2:14.
3. SequisermostomarposseplenadeCristocomoaboaterra,
precisamostomarcuidadoparanãoenvelhecermosnaterra;
apalavraenvelhecerimplicaaperdadofrescorespiritualeo
enfraquecimentodasimpressõesoriginaisproduzidopelaforça
docostume,oupelalongapermanêncianomesmolugar–Dt
4:25;Ap3:1522;Dt34:7.
C. Amaiorpartedasegundageraçãonãoestavapresenteparaouvir
aproclamaçãodosDezMandamentos,dosestatutosedasorde
nançasnoMonteSinai;portanto,DeusencarregouMoisésdefalar
novamente,repetir,alei;essarepetiçãofoiumtreinamentoreno
vadodadoànovageraçãodosfilhosdeIsraelapóssualongajor
nada,afimdepreparálosparaentrarnaboaterraprometidapor
Deuseherdálacomosuapropriedade–Êx3:8;Cl1:12;2:67.
II. Asduasgeraçõesdevemserinterpretadasnãoapenasliteral
mente,mastambémnosentidofigurado;aprimeirageração
tipificaonossovelhohomemeasegunda,onossonovohomem:
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DEUTERONÔMIO

MensagemUm(continuação)

A. AintençãodePauloaoescrever1Coríntioseraajudarossan
tosaexperimentaromorrerdovelhohomemeocrescerdonovo
homem–1Co3:1enota1,69;5:7;10:313.
B. Aboaterraem2CoríntiostipificaopróprioCristocomoapró
priacorporificaçãodoDeusTriúnoprocessadodadoanóscomo
agraçadivinaparaonossodesfrute–2Co1:12;4:15;6:1;8:1,9;
9:8,14;12:9;13:14.
C. Devemosseraquelesquecrescememvidaatéaposseedesfrute
plenosdoCristotodoinclusivo,aterraprometidaporDeus;cres
ceremvidaéeliminaravelhageraçãoeserrenovadonanossa
mente,emoçãoevontadeparanossatransformação;transforma
çãoéomorrerdovelhohomemeocrescimentodonovohomem.
D. AeconomiadeDeuséqueonossovelhohomem(ohomemexte
rior)sejaconsumido,eonossonovohomem(ohomeminterior)
sejarenovadodiaadia–2Co4:16.
E. Transformação é o processo interior metabólico no qual Deus
operaparaespalharSuavidaenaturezadivinasporcadaparte
do nosso ser, especialmente nossa alma, introduzindo Cristo e
Suasriquezasemnóscomonossonovoelementoefazendocom
queonossoelementoantigoenaturalsejagradualmenteelimi
nado–2Co3:18;Rm12:2.
F. PormeiodamisericórdiaegraçadoSenhor,desdequeviemospara
arestauraçãodoSenhor,umamudançametabólicaestáaconte
cendoemnós;essaéaexperiênciadeserrenovadoparaonosso
crescimentoetransformaçãoemvidaafimdenosintroduzirno
desfrutedeCristocomoanossaboaterraparaoedifícioereino
deDeus.
III. EmRomanos10:69,PauloaplicaapalavrafaladaporMoisés
emDeuteronômio30:1114aCristo,indicandoqueomanda
mento,queéapalavradeDeus(vv.11,14),éCristocomoa
Palavra(Jo1:1;Ap19:13),que,comoosoproqueprocededa
bocadeDeus(cf.Dt8:3;2Tm3:16a),estáemnossocoraçãoe
nanossaboca:
A. Em Deuteronômio 30, o “o” no versículo 12 [A21] referese ao
mandamentonoversículo11;omandamentodeDeuséapala
vraeCristoéaúnicapalavradeDeus:
1. Enquantooversículo13refereseaomar,emRomanos10:7,
Paulorefereseaoabismo,queindicaolugarqueCristovisitou
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MensagemUm(continuação)

apósSuamorteeantesdaSuaressurreição,oHades,aregião
damortecomoaspartesinferioresdaterra–At2:24,27;Ef
4:9.
2. Fazer Cristo descer referese à encarnação de Cristo; fazer
CristosubirdentreosmortosrefereseàressurreiçãodeCristo;
Cristoencarnouseefoicrucificadoaodescerdoscéusefoi
ressuscitadoaosubirdoHades(oabismo)–Rm10:67.
3. QuandojuntamosDeuteronômio30:1114eRomanos10:69,
temos uma figura total de Cristo; nessa figura, vemos que
Cristo encarnouse, foi crucificado e sepultado e foi para o
abismo,ressurgiudentreosmortose,emSuaressurreição,
tornouseosopro,oEspíritoquedávida;essaéanossabase
para dizermos que Cristo é desvendado por todo o livro de
Deuteronômio–Jo20:22;1Co15:45b.
4. Assim,CristotornouseaPalavraviva,oEspírito(Ef6:17),
paraestarnanossabocaenonossocoração,assimcomooar,
osopro,quepodemosreceberinteriormente;Eleestápertoe
disponívelparaOrecebermoscomonossosuprimentodevida,
nossaforçaenossotudoquandoOinvocamos–Rm10:1213.
5. ComoaPalavradeDeus,opróprioCristoencarnado,cruci
ficadoeressurreto,quetornouseoEspíritoquedávidacomo
osoproquefoisopradopeloDeusquefala,éapalavradalei
(incluindoosmandamentos,estatutoseordenanças)repetida
porMoisésemDeuteronômio;emDeuteronômio,expressões
comolei,mandamento,estatutos,ordenançasejulgamentos
sãosinônimosdeCristo.
B. Deuteronômio8:3diz:“nãosódepãoviveráohomem,masdetudo
oqueprocededabocadoSenhor”;emMateus4:4,tudoésubsti
tuídoportodapalavra,referindoseàlei,aosmandamentos,aos
estatutos e às ordenanças como as palavras que procedem da
bocadeDeus:
1. Em Deuteronômio, as leis, os mandamentos, os estatutos e
asordenançassãotodosapalavradeDeus,eatotalidade,o
agregado,dapalavradeDeuséCristo(Jo1:1,14);portanto,
viver de toda palavra que procede da boca de Deus é viver
Cristo,acorporificaçãodosoprodivino.
2. TodasaspalavrasemDeuteronômiosãoosoprodeDeuseo
soprodeDeusestátotalmentecorporificadoemCristo;aoler
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MensagemUm(continuação)

Deuteronômio,temosdeinalartudoqueDeusexalou,tudo
que Ele soprou; inalando o sopro divino em Deuteronômio,
desfrutaremosCristo,acorporificaçãodosoprodivino;quanto
maisrecebermososoprodoDeusquefala,maisdesfrutare
mosCristo.
3. ConsiderandoqueosfilhosdeIsraelforamencarregadosde
guardarosmandamentos,estatutoseordenanças,nóshoje
temosdeguardarCristo;aotomarCristo,guardáLoenos
apegaraEle,ganharemos,desfrutaremoseviveremosCristo;
temosdeamarCristo,guardáLo,ensináLo,nosrevestirde
CristoeescrevêLo–Dt6:1,59;Fp3:9;1:1921a.
4. DeusestavaguiandooSeupovoparaaboaterra,umtipode
Cristo,pormeiodeCristo,eEleosestavasustentandonoca
minhoparaaboaterratambémpormeiodeCristo,queétudo
queprocededabocadeDeus;cadapalavraemDeuteronômio
éopróprioCristo,queéagoraapalavradeDeuspararece
bermoscomonossavidaesuprimentodevida–Sl119:1,e
notas11e91.
5. PorqueasEscriturassãoosoprardeDeus,oexalardeDeus
(2Tm3:16),devemosinalarasEscriturasrecebendoapala
vradeDeuspormeiodetodaoração(Ef6:1718);aoensinar
aBíblia,devemosexalarDeusàspessoas.
IV. Setomarmoscadapartedalei(todososmandamentos,orde
nanças,estatutos,preceitosejuízos)comoapalavrasoprada
peloDeusqueamamos,teremosaleicomoapalavravivade
Deus;oEspíritoéarealidadedetudoqueDeusé(Jo16:13;
1Jo5:6);portanto,comooEspírito,Cristoéarealidadedalei
(Jo6:63;Ef6:1718;1Co15:45b;Sl119:9enota91):
A. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparaministraroDeus
vivoaosSeusbuscadores–Sl119:2,88.
B. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparadispensaropró
prioDeuscomovidaeluzàquelesqueamamalei–Sl119:25,50,
107,116,130,154.
C. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionapararestauraraalma
dohomemealegraroseucoração–Sl19:78.
D. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparatrazersalva
ção–Sl119:41,170.
E. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparanosfortalecer
(Sl119:28),confortar(v.76)enutrir(v.103).
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MensagemUm(continuação)

F. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparanossustentar,
mantersegurosenosdaresperança–Sl119:116117,49.
G. ComoapalavravivadeDeus,aleinosfazdesfrutarDeuscomo
nossaporção–Sl119:57.
H. ComoapalavravivadeDeus,aleinosfazdesfrutarosemblante
deDeus(Sl119:58)eoresplandecerdoSeurosto(v.135).
I. ComoapalavravivadeDeus,aleinosfazdesfrutarDeuscomo
nossorefúgioeescudo(v. 114)etambémdesfrutaraajudadeDeus
eSuabondade(Sl119:175,65).
J. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparanostornarsá
biosenosdarentendimento–Sl119:9899.
K. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparanosdardiscer
nimentoeconhecimentoadequados–Sl119:66.
L. ComoapalavravivadeDeus,aleifuncionaparanosguardar
depecaredetodomaucaminho–Sl119:11,101.
M. ComoapalavravivadeDeus,aleinosguardadetropeçar(v. 165),
estabelece os nossos passos e nos faz vencer a iniquidade – Sl
119:133.
N. SeamarmosaDeus,noshumilharmoseconsiderarmosaleicomo
Suapalavraviva,pormeiodaqualOcontatamosepermanece
mosNele,aleisetornaráumcanalpeloqualavidaeasubstân
ciadivinassãotransmitidasparaonossosuprimentoenutrição;
sendoinfundidoscomasubstânciadeDeuspormeiodaleicomo
apalavradeDeus,nostornaremosumcomDeusemvida,natu
reza e expressão, e espontaneamente viveremos uma vida que
expressaDeusecorrespondeàSualei–Rm8:4;Fp1:21a.
V. OcenárionaentradadaboaterrarelatadoemDeuteronômio
27:18incluimonumentosdepedras,oaltareasofertas;todos
essesitenstipificamCristo:
A. AleiescritanosmonumentoseraumrelatodopróprioDeus;por
tanto,osmonumentossignificamqueCristocomooretratovivo
deDeuseacorporificaçãodeDeusestavadiantedopovopara
exigirdelessegundooqueEleé.
B. Aoladodaspedrasquecontinhamainscriçãodosmandamen
tosdeDeusestavaoaltar,significandoacruzdeCristo,ondeo
povodeDeuspodiatomarCristo,emtipo,comoseuholocausto
para Deus com vistas à Sua satisfação e como sua oferta de
paz paraDeuscomvistasaoseudesfrutejuntamentecomDeus,
nacomunhãodivina–Dt27:67;Sl43:45.
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MensagemUm(continuação)

C. Asofertasqueimadasnoaltarcomosacrifíciosparasatisfação
deDeustambémsignificamCristocomoAquelequesatisfazto
dosasexigênciasdeDeus;assim,opróprioDeusexigenteveiona
encarnaçãoparaseronossoRedentorenossoSubstitutocomo
Aquelequecumpre.
D. EssacenamaravilhosamostraqueépormeiodoDeusexigente,
acruzdeCristoeopróprioCristocomoasofertas,nãopelonosso
próprioesforçoemnósmesmos,queentramosemCristo,nossa
boaterra,erecebemostodasasbênçãosqueDeusquernosdar
emCristo;essasbênçãossãoopróprioDeusTriúnoprocessado
corporificadoemCristoetornadorealcomooEspírito–1Pe3:18;
Ef1:3;Gl3:14enota143.
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