Deuteronômio
Profeta maior do que Moisés

Enquanto viajamos na rota Rota 66, vamos viajar para o livro de Deuteronômio.
Moisés, de pé na planície de Moabe, vai entregar a sua mensagem de despedida
aos filhos de Israel. Eu acredito que Moisés acreditava no que que acreditamos; a
história tem uma maneira de se repetir. Você já notou isso? Na verdade, algumas
pessoas acreditam que a razão que estudamos história é porque ela se repete,
portanto, há lições valiosas para esta geração aprender com as gerações
anteriores. Na verdade, eu li sobre alguém que disse: A história tem uma maneira
de se repetir, porque eles não estavam ouvindo em primeiro lugar. A história tem
uma maneira de repetir, porque na primeira vez, as pessoas não estavam
ouvindo.

À medida que chegamos em Deuteronômio, observe quantas vezes Moisés diz;
ouça, ouça; não se esqueça, não se esqueça; lembre-se, lembre-se, lembre-se.
Portanto, nós estamos chamando estas as palavras-chave do Deuteronômio:

• Ouça
• Não se esqueça
• Lembre-se
Por que essas palavras-chave? Porque Moisés tinha 120 anos de idade, diante de
um grupo de pessoas que tinham menos da metade da sua idade, muitos deles
um quarto de sua idade, e a pergunta de muitas pessoas foi, “não temos sido aqui
antes?” Eles estão de pé no mesmo lugar que seus pais e avós estavam quarenta
anos antes, e alguns deles se lembram disso. Eles coçam a cabeça e dizem, “não
estivemos aqui antes?” Moisés quer ter certeza que a história não se repete,
assim, no início de sua mensagem, disse ele olhar o quão grande vocês
cresceram! Ele lembra que eles costumavam ser uma família de setenta pessoas,
e fala para olharem para o céu e contar as estrelas, porque agora eles são tão
numerosos como as estrelas do céu. Em outras palavras, Moisés está dizendo aos
filhos de Israel que eles são grandes o suficiente para tomar a terra. Então, nos
capítulos iniciais ele lhes disse para não ter medo dos gigantes. Ele disse que a
primeira vez que seus pais estavam aqui e ouviu dos gigantes da sua terra,
ficaram com medo e não tomaram a terra, mas você pode derrotar os gigantes.
Lembrou-lhes que tinha sido do lado de cá do rio, durante quarenta anos, como a
geração anterior morreu, eles têm lutado os gigantes deste lado do Jordão. E os
gigantes do outro lado do rio não são diferentes do que os gigantes que você está
derrotando deste lado do rio, então você pode derrotar os gigantes. Então ele
disse, quem tem um Deus como vocês?

Você consegue imaginar ser um dos filhos de Israel e Moisés te dizendo quão
grande você é e pra não ter medo dos gigantes?

O Deus de Israel

Então, ele os lembra quem é Deus deles. A primeira coisa que ele lhes pergunta é
quem tem um Deus que está tão próximo a eles como seu Deus está? E a resposta
é ninguém. Você entende como nosso Deus está perto de nós como seu povo?

Em seguida, Moisés disse-lhes para observar Suas leis e observar seus
mandamentos e como são justos. Então, ele faz esta declaração: "Será que
nenhum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como você já ouviu
falar, e ainda viver? Ou tenha qualquer deus já tentou ir tomar para si uma nação
do meio de outra nação, por provas, de sinais, de maravilhas, de peleja, de mão
poderosa e braço estendido, e com grandes atos de terror, tudo o que o Senhor
teu Deus fez no Egito, diante dos seus olhos? "

O livro de Deuteronômio vai falar sobre o Senhor, vai falar sobre a lei, vai falar
sobre os líderes, vai falar sobre a terra. Moisés não está dando uma palavra
encorajadora; ele está falando as próprias palavras de Deus, para que esta
geração não seja como a última geração; para que a história não se repita. Ele
está lembrando-os do Senhor, a lei, seus líderes, e a terra, enquanto eles se
preparam para tomar a terra de Canaã.
Três Verdades chave

Agora, antes de entrar, ele os lembra de três verdades fundamentais. Agora,
acredito que o coração de Deuteronômio é revelado nos capítulos 5-10. Eu estou
falando das verdades fundamentais destes capítulos, mas eu não estou negando o
resto do livro.

• A primeira verdade é revelada em Deuteronômio 6: 4-5: "Ouve, ó Israel: O
Senhor nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás o Senhor teu Deus com todo o
teu coração e com toda tua alma e com toda a tua força ".

Por causa da santidade e da unicidade de Deus, e por causa de Sua revelação
especial para Seu povo, Ele queria que eles o amassem de todo o coração, com
toda a sua alma e com todas as suas forças. Então, o que deve ser a nossa
resposta a um Deus amoroso que é santo? Devemos amá-Lo de todo o coração,
toda a alma e toda a nossa força.

• A segunda verdade chave é esta Deuteronômio 7: 6-9. "Porque você é um
povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para ser um
povo para o seu tesouro mais precioso, de todos os povos que há sobre a face
da terra. Não foi porque eram mais numerosos do que qualquer outro povo que
o Senhor pôs o seu amor em você e escolheu você, por que você era o menor de
todos os povos, mas é porque o Senhor te ama e é manter o juramento que
jurou a teus pais, que o SENHOR vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa
da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Sabe, portanto, que o Senhor teu
Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança ea misericórdia com aqueles que
o amam e guardam os seus mandamentos, até mil gerações ... "

Moisés disse-lhes que Deus os escolheu, não porque eles são grandes em
número, não porque havia algo de especial sobre eles, mas Ele os escolheu
porque Ele os amava. Seu amor que o levou a escolhê-los não foi baseada em
nada neles, mas foi tudo baseado Nele. Nunca deixe alguém te dizer que a
doutrina da eleição não falar do amor de Deus! A Eleição está enraizada no amor
de Deus, e foi amor que o levou a chamar Israel para ser seu povo peculiar.

E, em seguida, no nono capítulo, novamente Moisés diz: "Ouça." Você ouve
Moisés? Isso é importante. É um pai dirigindo seus filhos. Eu quero que você
ouça; Eu quero que você se lembre; Eu não quero que você esqueça este último
ponto que Deus diz à nação de Israel.

• Deuteronômio 9: 4-6 diz: "Não diga em seu coração, após o Senhor teu Deus
tem lançado fora antes de você, 'É por causa da minha justiça que o Senhor me
trouxe a possuir esta terra', ao passo é por causa da maldade destas nações que
o Senhor está levando-os para fora antes de você. Não por causa da tua justiça,
nem pela retidão do teu coração que você vai a possuir a sua terra, mas por
causa da maldade destas nações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti,
e que ele pode confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão,

Isaque e Jacó. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus não te dá esta boa terra
para possuí por causa da tua justiça, pois vocês são um povo obstinado. "

Moisés disse que o Senhor não está te trazendo para a terra por causa de sua
justiça; você é um povo obstinado. Você sabe do que Moisés estava com medo?
Ele estava com medo de que, quando os filhos de Israel entrarem na terra e
tomassem posse da terra, eles podem olhar para si mesmos e pensar que foi tudo
baseado em sua justiça que Deus os deu esta terra que mana leite e mel! É
surpreendente que às vezes as pessoas chegarem onde estão e acham que eles
estão lá por causa de quem eles são e o que eles fizeram, em vez de perceber que
não tinha nada a ver com eles. Deus vai dizer que a razão que Ele está dirigindo as
nações para fora e Israel está tomando a terra não tem nada a ver com a justiça
de Israel, e tem tudo a ver com a maldade das outras nações. Deus está dizendo
que eu não vou continuar deixando eles viverem no planeta, por isso estou
acabando com eles, e enquanto eu acabo com eles, vocês vão entrar e possuir a
terra. Não todos de uma vez, porque se você tomou tudo de uma vez e todas as
pessoas foram embora, os animais iriam te prejudicar, então vamos fazer isso
lentamente. Mas enquanto fazemos isso lentamente e vamos possuindo a terra,
nunca pense que é por causa da tua justiça.
Posso apenas dizer isso? Acorda! Você ama a Deus pelo que Ele é, Ele te ama por
quem Ele é, e o que Ele está fazendo em sua vida não é por causa de você, mas
por causa d’Ele! Mas aqui é aí que está glória. Nós que somos o Seu povo
participamos do que Deus está fazendo, e Ele está fazendo Seu nome ser
conhecido por todo o mundo. Ele quer que seu povo esteja aonde Ele quer que
você esteja. Rezo para que você está fazendo o que Deus quer que você estar
fazendo, e ver que ele não é, em última instância por causa de você, mas é por
causa de sua justiça.

Obras Redentoras

Agora, isso é difícil. Você sabia que o livro de Deuteronômio é citado mais de
noventa vezes no Novo Testamento? Comecei pela minha lista de marcadores

redentores e eu tinha cerca de cinquenta anos, mas eu reduzi-lo a quatro. Estou
usando esses quatro é porque estes quatro marcadores redentores são usados de
uma forma dramática no Novo Testamento.

1. Deuteronômio 6: 4-5
No Novo Testamento, Jesus foi perguntado o que o maior mandamento era. Ele
se refere a estes versos quando ele respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus com
todo o teu coração, com toda tua alma e com toda tua mente."
Você entende por que Deus quer que sejamos obedientes? É porque Deus vê a
obediência como um sinal de seu amor. Se você realmente quer mostrar a seus
pais o quanto você os ama, você os obedece. Por que você os obedece? É porque
você acredita que eles te amam e o que eles querem para você é o melhor, então
a sua obediência é um sinal, uma marca, de amor. Assim, o maior mandamento é
amar o nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a nossa
mente. À medida que caminhamos em por Deuteronômio, você ama o Senhor de
todo o coração, toda a tua alma, toda a sua mente? Isso é o que Ele deseja.

2. Deuteronômio 18: 15-19
Eu não vou ler tudo isso, mas, basicamente, Moisés disse, quando chegarmos à
terra, haverá um monte de vozes que vão aparecer e tentar te liderar; Não os
ouvi. Eu estou indo embora, mas Deus levantará um profeta como eu e Deus
colocará Suas palavras na sua boca e vocês o ouvi. Se você não ouvir, ele vai ser
muito, muito ruim. Você sabe quem cumpriu esta Escritura, e por causa dessa
Escritura, os judeus começaram a procurar um profeta como Moisés.
3. Deuteronômio 21: 22-23
Nessa obra redentora, Moisés basicamente diz que se você for pendurado em
uma árvore, você vai ser amaldiçoado. Essa é uma obra de redentora, porque
naquela sexta-feira, há muito tempo, Aquele quem dizemos que se levantou da
sepultura tornou-se uma maldição. Ele foi separado de Deus, por você e por mim.

4. Deuteronômio 30: 11-14
Nossa quarta obra redentora joga se destaca no livro de Romanos sobre a
salvação. No versículo 14, Ele diz: "Mas a palavra está muito perto de você." Em
Deuteronômio, Deus vai dizer, por meio de Moisés, que você tem uma escolha.
Você pode escolher a vida ou você pode escolher a morte. Ele está dizendo a eles
que a escolha que você faz, uma escolha de fé está tão perto, "Ele está em sua
boca e em seu coração, de modo que você pode fazê-lo."

Quando o apóstolo Paulo está pleiteando a igreja em Roma para colocar sua fé
em Jesus Cristo como o Messias, ele disse, você está tão perto; você está tão
perto quanto confessar com a sua boca e crer em seu coração que Deus
ressuscitou Jesus dos mortos e você será salvo.

Quando você estuda o livro de Deuteronômio, por favor, observe esses
marcadores redentores. Agora, antes de fechar, eu tenho que dizer-lhe dois de
meus pensamentos favoritos no livro. Eu amo quando lêem as bênçãos e as
maldições. Quando eles vão para a terra no monte Garizim, eles estão indo para
ler as bênçãos, e no Monte Ebal, lêem as maldições. Em Deuteronômio 27 e 28,
cada vez que ler uma maldição, todas as pessoas são supostamente para dizer
amen. Pegue? Quando Deus disse alguma coisa, quando Ele pronunciou uma
maldição, todas as pessoas deveriam dizer amen. O que isto significa é, que este
seja verdadeira; Deus, nós concordo com você, nós vemos isso como Você está
vendo isso; Deus, deixe isso acontecer. É por isso que eu gostaria tipo de gosto de
ouvir um amém ou dois; é um tipo de coisa bíblica! Um homem? Exceto nós não
queremos apenas amen as maldições, queremos amen as bênçãos! Um homem?

E então, minha outra história favorita em Deuteronômio está no capítulo 24,
onde ele está falando sobre a família, porque eu amo família. O livro de
Deuteronômio é chamado de Deuteronomy por causa da má tradução pelos
tradutores do hebraico para o grego antes de Cristo nascer. Você já ouviu falar da
Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Eles queriam uma cópia de
todos os livros da famosa biblioteca de Alexandria, de modo que queria uma

cópia da Bíblia hebraica naquela biblioteca. Então eles tiveram setenta estudiosos
traduzir a Bíblia hebraica para o grego, e quando eles estavam traduzindo do
hebraico para o grego, eles tiveram que colocar um título no livro de
Deuteronômio. Então eles colocaram o título Deuteronômio, um erro de tradução
do capítulo 17, versículo 18. Em vez de traduzir essa palavra como uma repetição
da lei, um lembrete da lei, eles realmente chamou-lhe a segunda lei. Assim, a
palavra Deuteronômio realmente significa a segunda lei. Mas não, Deus não deu a
Israel uma segunda lei. Ele apenas afirmou uma segunda vez para a próxima
geração o que ele tinha afirmado à primeira geração quarenta anos antes. Neste
repetição da lei, quando Israel finalmente conseguiu entrar na terra, Deus queria
que eles vivem como Seu povo, para que todas as nações saberia Ele é santo, e
Ele queria que eles para ser santo.

Em Deuteronômio, capítulo 24, Ele fala sobre a vida familiar, e vocês sabem o
quanto eu amo a família. Meu verso favorito é Deuteronômio 24: 5. Ele diz que
quando um homem se casa, ele deve ser dispensado de todas estas funções por
um ano para que ele possa ficar em casa e fazer sua mulher feliz.

Quando minha esposa e eu nos casamos, as pessoas sempre se casaram em uma
sexta-feira noite. A razão pela qual você se casou numa sexta à noite é porque
você tinha que estar de volta ao trabalho na segunda-feira e voltar à igreja no
domingo. Então, nós nos casamos em uma sexta-feira noite. Tivemos uma lua de
mel e nós nunca teria pensado sobre a falta de igreja no domingo. Por isso,
tivemos a nossa lua de mel, voltou à igreja no domingo, e eu voltei a trabalhar na
segunda-feira. Agora, as pessoas se casar em um sábado e levar toda a próxima
semana de folga. Eles vão para grandes lugares na sua lua de mel e peço ao
marido: "Se você levá-la lá em sua lua de mel, o que você vai fazer para o seu
aniversário?" Eles dizem: "Bem, pai está pagando por isso." Bem, vá por isso, mas
quando você começar a pagar, eu prometo a você, você vai ter problemas para
suplantar o que você fez em sua lua de mel! Agora pegue esta fotografia: no
Antigo Testamento, um homem não foi dado um fim de semana, ou dado uma
semana; foi dado um ano para obter toda a sua mel fazer trabalhos feito em

primeiro lugar, para que ele e sua esposa viveriam felizes para sempre. Uau, eu
amo esse versículo!

Jesus em Deuteronômio

Ok, agora você está perguntando, onde está Jesus no livro? Ele está em
Deuteronômio 18: 15-19. Ele é o profeta maior do que Moisés. Você tem que
lembrar que o livro de Deuteronômio foi tão importante para a nação de Israel.
Você sabia que era seu livro favorito do Pentateuco? Se você ler qualquer um dos
rabino, se você ler qualquer um dos escritos antigos, se você estudou Jesus,
Deuteronômio é citado repetidas vezes, juntamente com Genesis; o primeiro livro
do Pentateuco eo último livro do Pentateuco. O povo judeu foram anseia para a
era messiânica, a idade de salvação, quando eles seriam livres, que eles
realmente acreditavam que Deus enviaria o profeta. Tinha sido quatrocentos
anos, desde que tinha ouvido de Deus. Eles não tinham nenhum profeta, e, de
repente, João Batista apareceu e ele parecia ser um profeta de Deus. Então,
quando surgiu pela primeira vez a João, a primeira pergunta que lhe perguntou
foi És tu Elias? Não ... Você é o Messias? Não ... Você é o profeta? Não ... Então
eles perguntaram: "Então por que você está batizando ...?" Quando perguntaram
a João se ele era o profeta, eles estavam perguntando se ele era o único que
cumpre o que Matthew falou. Ele disse que não, "Um forte do que eu vem depois
de mim. Não estou sequer digno de curvar-se e afrouxar a correia de suas
sandálias. "Ele disse-lhes a razão pela qual ele estava batizando foi porque Deus
lhe disse para batizar e prepará-los para a vinda do Messias.

Você se lembra quando Jesus apareceu e Ele alimentou cinco mil pessoas? Depois
Ele os havia alimentado, eles disseram: "Este é realmente o Profeta que devia vir
ao mundo!" (João 6:14).

Você se lembra de quando a mulher no poço estava falando com Jesus e ela meio
que insinuou que Ele era o profeta? Ela disse: "Eu sei que vem o Messias (que se
chama o Cristo). Quando ele vier, vai nos dizer todas as coisas "Isso é o que um
profeta faz.; ele fala em nome de Deus.

Depois, em João 7:38, Jesus acabou de falar estas palavras: "Quem crê em mim,
como diz a Escritura," fora do seu interior fluirão rios de água viva. "" Ora, isto ele
disse a respeito do Espírito, a quem os que acreditava nele deviam receber, para o
Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.
"(o Espírito Santo não veio até depois da ressurreição de Jesus e Sua ascensão de
volta ao lado direito do Pai .) Quando ele disse isso, o povo disse: homem,
ninguém fala como este homem, este é realmente o profeta!

Então, em Atos, capítulo 3, após a nação judaica rejeitou Jesus e O crucificaram,
Peter está pregando e cita Moisés e revela que Jesus é o profeta que era como
Moisés. Então, ele faz esta declaração: "Na verdade, começando com Samuel,
todos os profetas que falaram predisseram estes dias."

Profeta maior do que Moisés

Assim, como nós pensamos sobre Jesus como o profeta maior do que Moisés,
vamos pensar como é. Moisés foi o maior figura no Antigo Testamento, mas ele
olhou para a frente para um dia em que outro profeta viria, e este profeta traria a
salvação messiânica. Esse profeta seria o Messias de Deus. Por uma questão de
fato, quando o escritor de Hebreus foi escrita, pregando para sua jovem
congregação, no começo ele estava indo para comparar Jesus a Moisés e dizer
que Jesus é maior do que Moisés. Então, minha premissa como nós deixar o livro
de Deuteronômio e prepare-se para o livro de Josué, é Jesus, em Deuteronômio, é
o profeta maior do que Moisés. Quando você pensa sobre Moisés, ele
transformou água em sangue, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele

transformou água em vinho. Quando você pensa sobre Moisés, ele atravessou as
águas do Mar Vermelho, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele andou sobre as
águas do Mar da Galiléia. Quando você pensa sobre Moisés, ele instituiu a Páscoa,
mas quando você pensa sobre Jesus, Ele instituiu a Ceia do Senhor. Quando você
pensa sobre Moisés, ele é o mediador da Antiga Aliança, mas quando você pensa
sobre Jesus, Ele é o mediador da Nova Aliança. Quando você pensa sobre Moisés,
ele falou as palavras de Deus, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele é a própria
Palavra de Deus. Quando você pensa sobre Moisés, revelou lei de Deus, mas
quando você pensa sobre Jesus, Ele revelou a graça de Deus. Quando você pensa
sobre Moisés, ele conduziu o povo de Deus para fora do Egito, mas quando você
pensa sobre Jesus, Ele conduziu o povo de Deus do pecado. Quando você pensa
de Moisés, ele é o servo na casa de Deus, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele
é o Filho de Deus sobre a casa de Deus. Quando você pensa sobre Moisés, ele
trouxe a vitória de Deus sobre Faraó assim todo o Egito saberia, mas quando você
pensa sobre Jesus, Ele trouxe a vitória de Deus sobre Satanás, para o mundo
inteiro saberia.

Moisés disse-nos duas coisas sobre um profeta: Quando ele fala, Ele vai falar as
palavras de Deus e é melhor ouvi-lo, e se você não ouvi-lo, há uma conseqüência.
A questão é: como faço para saber se ele é realmente um profeta? Moisés disse
que se ele é realmente um profeta, o que Ele diz que vai se tornar realidade.

Vamos testar se Jesus era realmente o profeta maior do que Moisés. O que ele
disse? Depois Ele foi para Cesaréia-Filipe, perguntou aos discípulos quem eles
pensavam que ele era, e disse-lhes que ser capaz de confessar não veio de carne e
sangue, mas veio do Pai que está nos céus. Quando começaram a construir os
seus pensamentos de ele ser o profeta e o Messias, Ele disse, caras, vamos para
Jerusalém. Quando chegarmos a Jerusalém, eu vou cair nas mãos dos sacerdotes
e eles estão indo para rough-me. Eles vão matar-me, mas não se preocupe, no
terceiro dia, vou subir novamente. E, em seguida, em Mateus 17, como eles se
movem mais perto de Jerusalém, Ele disse, caras, quando chegarmos lá, eu vou
ter que sofrer. Eu estou indo a sofrer todas as coisas que as Escrituras falou, e eu
vou ser morto. Eu vou ser enterrado, mas no terceiro dia ressuscitarei. E então,

em Mateus 20, novamente Ele disse, só que desta vez ele fala com mais clareza,
quando chegarmos lá, eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia ressuscitarei.
Então, em Mateus 26, dois dias antes da Páscoa, Ele disse, caras, eu vou ser
crucificado.

Esse pensamento me bateu esta semana; que seria muito fácil para uma pessoa
para encenar sua morte. Quero dizer que qualquer um pode sair e obter-se
matou, de acordo? Se você tivesse dito as coisas que Jesus disse, você estaria
pedindo a morte! Agora deixe-me perguntar-lhe isto; enquanto que seria fácil
para encenar uma morte, quão difícil seria para encenar uma ressurreição? É uma
coisa para se matar; é completamente outra coisa a fazer-se de volta vivo três
dias mais tarde! Jesus Cristo caiu como Ele disse que Ele fez, mas Ele também veio
como Ele disse que faria, então nós sabemos que Ele é o profeta de Deus.

Deixe-me lembrá-lo que Jesus disse: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. "Que caminho você está? Eu ouvi alguém
um par de semanas atrás, dizer algo que me sacudiu para o meu núcleo. Eles
estavam falando sobre uma igreja que acredita em obras para a salvação e disse:
"Você sabe que todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Estamos apenas
tomando caminhos diferentes. "O Profeta disse há apenas um caminho que
conduz ao Pai. Ele não disse que eu sou uma forma, uma verdade e uma vida.
Não, Ele disse que eu sou o caminho, a verdade ea luz, e ninguém vem ao Pai
senão por mim.

Você sabe o que a consequência vai ser para você, se você não acredita que Ele
disse para ser verdade? Se você ficar em seu caminho da moralidade, se você ficar
em seu caminho de boas obras, se você ficar em seu caminho de popularidade, se
você ficar em seu caminho, ele está levando você cada vez mais longe de onde
você pensa que está indo. Mas é surpreendente que, mesmo quando você está na
estrada onde se encontra, (que é a estrada para o inferno, porque você já está
morto espiritualmente, separado de Deus) no momento em que se arrependem
de ser um pecador e colocar a sua fé em Jesus, naquele exato momento você vai

encontrar-se na estrada de Jesus, e ele te leva ao Pai. A coisa mais importante que
você pode fazer na sua vida é comer o pão da vida, e a beber a água viva, e você
nunca terá sede.
Quando o apóstolo Paulo está implorando a igreja em Roma para colocar sua fé
em Jesus Cristo como o Messias, ele disse: vocês estão tão perto; vocês estão tão
perto, basta confessar com a sua boca e crer em seu coração que Deus
ressuscitou Jesus dos mortos e você será salvo.

Quando você estudar o livro de Deuteronômio, por favor, observe essas obras
redentoras. Agora, antes de fechar, eu tenho que dizer-lhe dois de meus
pensamentos favoritos no livro. Eu amo quando mostram as bênçãos e as
maldições. Quando eles vão para a terra do monte Garizim, eles leram sobre as
bênçãos, e no Monte Ebal sobre as maldições. Em Deuteronômio 27 e 28, cada
vez que lerem sobre uma maldição, todas as pessoas terão que dizer; amem.
Entendem? Quando Deus disse alguma coisa, quando Ele pronunciou uma
maldição, todas as pessoas deveriam dizer amem. Isto significa que isto seja
verdadeiro; Deus, nós concordamos com você, nós vemos isso como Você está
vendo isso; Deus deixe isso acontecer. É por isso que eu gosto de ouvir um amém
ou dois; é um tipo de coisa bíblica! Amem? Nós não queremos apenas amem nas
maldições, queremos amem nas bênçãos! Amem?

E então, minha outra história favorita em Deuteronômio está no capítulo 24,
onde ele está falando sobre a família, porque eu amo família. O livro de
Deuteronômio é chamado de Deuteronômio por causa da má tradução pelos
tradutores do hebraico para o grego antes de Cristo nascer. Você já ouviu falar da
Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Eles queriam uma cópia de
todos os livros na famosa biblioteca de Alexandria, então eles queriam uma cópia
da Bíblia hebraica naquela biblioteca. Então eles tiveram setenta estudiosos
traduzir a Bíblia hebraica para o grego, e quando eles estavam traduzindo do
hebraico para o grego, eles tiveram que colocar um título no livro de
Deuteronômio. Então eles colocaram o título Deuteronômio, um erro de tradução
do capítulo 17, versículo 18. Em vez de traduzir essa palavra como uma repetição
da lei, um lembrete da lei, eles realmente chamaram de a segunda lei. Assim, a

palavra Deuteronômio realmente significa a segunda lei. Mas não, Deus não deu a
Israel uma segunda lei. Ele apenas afirmou uma segunda vez para a próxima
geração o que ele tinha afirmado à primeira geração quarenta anos antes. Neste
repetição da lei, quando Israel finalmente conseguiu entrar na terra, Deus queria
que eles vivessem como Seu povo, para que todas as nações soubessem que Ele é
santo, e Ele queria que eles fossem santos.

Em Deuteronômio, capítulo 24, Ele fala sobre a vida familiar, e vocês sabem o
quanto eu amo a família. Meu verso favorito é Deuteronômio 24: 5. Ele diz que
quando um homem se casa, ele deve ser dispensado de todas estas funções por
um ano para que ele possa ficar em casa e fazer sua mulher feliz.

Quando minha esposa e eu nos casamos, as pessoas sempre se casavam em uma
sexta-feira a noite. A razão pela qual as pessoas se casavam numa sexta à noite é
porque você tinha que estar de volta ao trabalho na segunda-feira e voltar à igreja
no domingo. Então, nós nos casamos em uma sexta-feira à noite. Tivemos uma
lua de mel e nós nunca pensamos em faltar à igreja no domingo. Por isso, tivemos
a nossa lua de mel, voltamos à igreja no domingo, e eu voltei a trabalhar na
segunda-feira. Agora, as pessoas se casam em um sábado e ficam toda a próxima
semana de folga. Eles vão para lugares lindos na sua lua de mel, ai eu pergunto ao
marido: "Se você foi pra lá em sua lua de mel, o que você vai fazer para o seu
aniversário de casamento?" Eles dizem: "Bem, pai está pagando por isso." mas
quando você começar a pagar, eu prometo a você, você vai ter problemas para
superar o que você fez em sua lua de mel! Agora olhe isso, no Antigo Testamento,
um homem não foi dado um fim de semana, ou dado uma semana; foi dado um
ano para fazer seus trabalhos de lua de mel, para que ele e sua esposa vivessem
felizes para sempre. Uau, eu amo esse versículo!

Jesus em Deuteronômio

Ok, agora você está perguntando, onde está Jesus no livro? Ele está em
Deuteronômio 18: 15-19. Ele é o profeta maior do que Moisés. Você tem que
lembrar que o livro de Deuteronômio foi tão importante para a nação de Israel!
Você sabia que era livro favorito deles do Pentateuco? Se você ler qualquer um
dos rabinos, se você ler qualquer um dos escritos antigos, se você estudou Jesus,
Deuteronômio é citado repetidas vezes, juntamente com Genesis; o primeiro livro
do Pentateuco e o último livro do Pentateuco. O povo judeu ansiava tanto a era
messiânica, a era de salvação, quando eles seriam livres, que eles realmente
acreditavam que Deus enviaria o profeta. Tinha e passado quatrocentos anos,
desde que tinham ouvido de Deus. Eles não tinham nenhum profeta, e, de
repente, João Batista apareceu e ele parecia ser um profeta de Deus. Então,
quando foram falar com João, a primeira pergunta que lhe perguntaram foi: És tu
Elias? Não... Você é o Messias? Não... Você é o profeta? Não... Então eles
perguntaram: "Então por que você está batizando...?" Quando perguntaram a
João se ele era o profeta, eles estavam perguntando se ele era o tal que cumpriria
o que Mateus falou. Ele disse que não, “Um mais forte do que eu vira depois de
mim”. Não estou sequer digno de curvar-se e afrouxar a correia de suas sandálias.
“Ele disse-lhes a razão pela qual ele estava batizando foi porque Deus lhe disse
para batizar e prepará-los para a vinda do Messias”.

Você se lembra de quando Jesus apareceu e Ele alimentou cinco mil pessoas?
Depois que Ele os havia alimentado, eles disseram: "Este é realmente o Profeta
que devia vir ao mundo!" (João 6:14).

Você se lembra de quando a mulher no poço estava falando com Jesus e ela meio
que insinuou que Ele era o profeta? Ela disse: “Eu sei que vem o Messias (que se

chama o Cristo)”. Quando ele vier, vai nos dizer todas as coisas “Isso é o que um
profeta faz; ele fala em nome de Deus”.

Depois, em João 7:38, Jesus acabou de falar estas palavras: "Quem crê em mim,
como diz a Escritura," do seu interior fluirão rios de água viva. "" Agora, isto ele
disse a respeito do Espírito, aqueles que acreditavam Nele deviam receber, mas o
Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.
“(o Espírito Santo não veio até depois da ressurreição de Jesus e Sua ascensão de
volta ao lado direito do Pai.) Quando ele disse isso, o povo disse: ninguém fala
como este homem, este é realmente o profeta”!

Então, em Atos, capítulo 3, após a nação judaica ter rejeitado Jesus e O
crucificaram, Pedro está pregando e cita Moisés e revela que Jesus é o profeta
que era como Moisés. Então, ele faz esta declaração: "Na verdade, começando
com Samuel, todos os profetas que falaram, profetizaram sobre estes dias.”.

Profeta maior do que Moisés

Bem , quando nós pensamos sobre Jesus como o profeta maior do que Moisés,
vamos pensar como é isso. Moisés foi a maior figura no Antigo Testamento, mas
ele esperava ansiosamente pelo um dia em que outro profeta viria, e este profeta
traria a salvação messiânica. Esse profeta seria o Messias de Deus. Quando o
escritor de Hebreus estava escrevendo, pregando para sua jovem congregação,
no começo ele estava comparando Jesus a Moisés e dizendo que Jesus é maior do
que Moisés. Então, no momento que nós deixamos o livro de Deuteronômio e
preparamos para o livro de Josué, gostaria de deixar bem claro; é Jesus, em
Deuteronômio, é o profeta maior do que Moisés. Quando você pensa sobre
Moisés, ele transformou água em sangue, mas quando você pensa sobre Jesus,
Ele transformou água em vinho. Quando você pensa sobre Moisés, ele atravessou
as águas do Mar Vermelho, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele andou sobre
as águas do Mar da Galiléia. Quando você pensa sobre Moisés, ele instituiu a

Páscoa, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele instituiu a Ceia do Senhor.
Quando você pensa sobre Moisés, ele é o mediador da Antiga Aliança, mas
quando você pensa sobre Jesus, Ele é o mediador da Nova Aliança. Quando você
pensa sobre Moisés, ele falou as palavras de Deus, mas quando você pensa sobre
Jesus, Ele é a própria Palavra de Deus. Quando você pensa sobre Moisés, ele
revelou lei de Deus, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele revelou a graça de
Deus. Quando você pensa sobre Moisés, ele conduziu o povo de Deus para fora
do Egito, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele conduziu o povo de Deus para
fora do pecado. Quando você pensa de Moisés, ele é o servo na casa de Deus,
mas quando você pensa sobre Jesus, Ele é o Filho de Deus na casa de Deus.
Quando você pensa sobre Moisés, ele trouxe a vitória de Deus sobre Faraó assim
todo o Egito saberia, mas quando você pensa sobre Jesus, Ele trouxe a vitória de
Deus sobre Satanás, para o mundo inteiro soubesse.

Moisés disse-nos duas coisas sobre um profeta: Quando ele fala, Ele vai falar as
palavras de Deus e é melhor ouvi-lo, e se você não ouvi-lo, há uma consequência.
A questão é: como faço para saber se ele é realmente um profeta? Moisés disse
que se ele é realmente um profeta, o que Ele diz que vai se tornar realidade.

Vamos testar se Jesus era realmente o profeta maior do que Moisés. O que ele
disse? Depois Ele foi para Cesaréia-Filipe, perguntou aos discípulos quem eles
pensavam que ele era, a resposta foi: Tu es o Cristo. E Jesus disse-lhes: essa
confissão não veio de carne e sangue, mas veio do Pai que está nos céus. Quando
começaram a construir os seus pensamentos de ele seria o profeta e o Messias,
Ele disse , vamos para Jerusalém. Quando chegarmos a Jerusalém, eu vou cair nas
mãos dos sacerdotes e eles irão me bater eles vão matar-me, mas não se
preocupe, no terceiro dia, vou ressuscitar. E, em seguida, em Mateus 17, como
eles se movem mais perto de Jerusalém, Ele disse, quando chegarmos lá, eu vou
ter que sofrer. Eu estou indo sofrer todas as coisas que as Escrituras falaram, e eu
vou ser morto. Eu vou ser enterrado, mas no terceiro dia ressuscitarei. E então,
em Mateus 20, novamente Ele disse, só que desta vez ele fala com mais clareza,
quando chegarmos lá, eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia ressuscitarei.
Então, em Mateus 26, dois dias antes da Páscoa, Ele disse, eu vou ser crucificado.

Esse pensamento me bateu esta semana; que seria muito fácil para uma pessoa
encenar sua morte. Quero dizer que qualquer um pode sair e ser morto, de
acordo? Se você tivesse dito as coisas que Jesus disse, você estaria pedindo a
morte! Agora me deixe perguntar-lhe uma coisa; seria ate fácil para provocar a
própria morte, mas não acham que seria muito difícil encenar uma ressurreição?
Uma coisa é se matar; outra coisa completamente diferente é voltar vivo três dias
mais tarde! Jesus Cristo morreu como Ele disse que aconteceria, mas Ele também
ressuscitou como Ele disse que faria; então nós sabemos que Ele é o profeta de
Deus.

Deixe-me lembrá-lo que Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida”.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. “Que caminho você está”? Eu ouvi alguém
dizer algo que me sacudiu. Eles estavam falando sobre uma igreja que acredita
em obras para a salvação e disse: “Você sabe que todos nós estamos indo para o
mesmo lugar”. Estamos apenas tomando caminhos diferentes. “O Profeta disse:
há apenas um caminho que conduz ao Pai”. Ele não disse que eu sou um caminho,
uma verdade e uma vida. Ele disse que Eu sou O caminho, A verdade e A vida, e
ninguém vem ao Pai senão por mim.

Você sabe qual consequência vai ser para você, se você não acreditar que Ele
disse verdade? Se você ficar em seu caminho da moralidade, se você ficar em seu
caminho de boas obras, se você ficar em seu caminho de popularidade, se você
ficar em seu caminho, esta ficando cada vez mais longe de onde você pensa que
está indo. Mas é surpreendente que, mesmo quando você está na estrada onde
se encontra (que é a estrada para o inferno, porque você já está morto
espiritualmente, separado de Deus) no momento em que se arrepende de ser um
pecador e colocar a sua fé em Jesus, naquele exato momento você vai encontrarse no caminho de Jesus, e ele te leva ao Pai. A coisa mais importante que você
pode fazer na sua vida é comer o pão da vida, e a beber a água viva, e você nunca
terá sede.

