
NÃO SE ESQUECER DO DESERTO 

Deuteronômio 8 

Introdução  

O nosso texto básico registra o momento em que Israel está à beira da terra prometida, 
após a peregrinação de quarenta anos pelo deserto. Moisés faz alguns discursos para 
relembrar o povo o que Deus já havia feito e o que ele poderá fazer. Deuteronômio é o 
registro desses discursos.  

A lição de hoje é uma exortação a não esquecermos de Deus e das suas bênçãos, 
principalmente quando atingimos a prosperidade. Não se esqueça do Senhor!  

 

1. Não esquecer é obedecer (Dt 8.1,6,11)  

Em nosso texto básico, Deuteronômio 8, há três versículos que resumem a mensagem 
de Moisés (Dt 8.1,6,11). 

Moisés exorta o povo a não esquecer-se do Senhor. Esquecer-se de Deus é deixar de 
guardar ou cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos do SENHOR (Dt 10.12,13; 
11.1,8,13). Deus está em sua Palavra e não adianta aproximarmo-nos de Deus com 
linguagem de bajulação sem obediência (Mt 7.21).  

O verdadeiro amor para com Deus é demonstrado pela obediência (Jo 14.23,24; 15.12-
14). Quem ama jamais esquece! Quem ama obedece! Quem ama agrada! 

 

2. Não esquecer é recordar o que Deus fez (Dt 8.2-5) 

Há um ditado popular que diz: “Recordar é viver”. Nem sempre isto é uma verdade. Muitas 
vezes precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás para prosseguirmos para o 
alvo que Deus tem para as nossas vidas (Fp 3.12-14). Principalmente se este passado foi 
de erros e fracassos. Lembre-se do que disse o profeta Jeremias: “Quero trazer à memória 
o que me pode dar esperança” (Lm 3.21). 

Moisés pede ao povo que se lembre do que Deus fez no passado (Dt 8.2). Observe que 
Moisés fala de um passado sob a direção de Deus, num caminho escolhido e traçado por 
Deus, pelo deserto e por quarenta anos.  

Qual foi o objetivo de Deus em conduzir o povo pelo caminho do deserto? Moisés revela 
(Dt 8.3). 

Observe que há um aspecto de didática divina. O povo precisava entender que para viver, 
ele não precisaria só de coisas materiais, mas principalmente de alimento dos céus. Este 
alimento é Jesus, o pão que desceu dos céus (Jo 6.31-40). 

Este entendimento só poderia ser aprendido pelas lições da humilhação, da provação, do 
descortinar do coração do povo na presença de Deus. 

Há, porém, um detalhe muito importante: o amor, o cuidado e a disciplina de Deus durante 
este período (Dt 8.4,5). Deus só disciplina a quem ama! 

Meu irmão: lembre-se das coisas boas que Deus têm feito em sua vida. Veja como você 
tem crescido em Deus. “Que darei ao SENHOR por todos os seus benefícios para comigo?” 
(Sl 116.12). 

 

3. Não esquecer é reconhecer o que Deus fará (Dt 8.7-10)  

Moisés continua o seu discurso, em nome de Deus. 
O Deus que fez é o mesmo que faz e fará. Ele dá a terra para Israel, em cumprimento da 

Aliança que havia firmado (Dt 8.7-9). Observe que a terra é boa e rica. Deus nunca nos dá 
algo que não presta. Ele é o Deus da qualidade!  



Observe que Deus diz que a terra é um presente divino. Ele deseja que o povo goze a 
terra e desfrute de todo bem que a mesma possa lhe oferecer. Este desfrutar deve redundar 
em louvor e gratidão.  

Deus, porém, conhecendo quem é o homem, sabe muito bem que quando somos 
abençoados, vivendo momentos de fartura, temos a tendência de sermos ingratos (leia Os 
13.5-6). Esquecemos a fonte do nosso sucesso e a nossa prosperidade. Geralmente 
acontece o seguinte: 

a) Esquecemos de cumprir os mandamentos de Deus (Dt 8.11) 
b) Somos tomados pela soberba e esquecemos que Deus quem tem nos abençoado (Dt 

8.12-14). 
c) Esquecemos as bênçãos de Deus no passado (Dt 8.14-16). 
d) Achamos que aquilo que construímos foi com a nossa competência (Dt 8.17-18). 
e) Esquecemos de Deus substituindo-o por ídolos (Dt 8.19,20). 

 

Conclusão  

Cuidado com o esquecimento! Ele pode provocar desastres e perdas irreparáveis.  
O esquecimento de Deus e das suas bênçãos gera sofrimento e dor. O segredo é que 

ainda que nos esqueçamos de Deus, ele jamais se esquece de nós (Is 49.15). 
Lembre-se disto no deserto ou na boa terra que o Senhor lhe dá. 
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