
COMO CRESCER 
ESPIRITUALMENTE
(Dt. 8.1-9)



Texto base (Dt. 8.1-8)



Análise:
Dt. 8:1 Todos os mandamentos que 
hoje vos ordeno guardareis para os 
cumprir; para que vivais, e vos 
multipliqueis, e entreis, e possuais a 
terra que o SENHOR jurou a vossos 
pais. 
8:2 E te lembrarás de todo o caminho, 

pelo qual o SENHOR teu Deus te guiou 
no deserto estes quarenta anos, para 
te humilhar, e te provar, para saber o 
que estava no teu coração, se 
guardarias os seus mandamentos, ou 
não. 
8:3 E te humilhou, e te deixou ter 
fome, e te sustentou com o maná, que 
tu não conheceste, nem teus pais o 
conheceram; para te dar a entender 
que o homem não viverá só de pão, 
mas de tudo o que sai da boca do 
SENHOR viverá o homem. 

Mandamentos:
Devem ser guardados dentro de nós: 

Pv. 7.1
É sinal de que amamos a Deus: Jo
14.21; 15:10
E que Ele está em nós: 1 Jo 3.24 

Vivais
Só se pode viver em Deus, Gl. 2.20; Cl.3:3

sai da boca do SENHOR 
Nem só de pão! Mt.4.4



Análise:
Dt. 8:4  Nunca se envelheceu a tua roupa 
sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 
quarenta anos. 
5  Sabes, pois, no teu coração que, como 
um homem castiga a seu filho, assim te 
castiga o SENHOR teu Deus. 

Cuidado de Deus
Deus cuida de seus filhos I Pd.5.7

Provisão de Deus
Deus cuida de seus filhos Mt. 6.26

Correção
Deus corrige seus filhos Jo 15.2;Hb.12.6

Dt.  8:10  Quando, pois, tiveres comido, e fores farto, louvarás 
ao SENHOR teu Deus pela boa terra que te deu. 
11  Guarda-te que não te esqueças do SENHOR teu Deus, 
deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e 
os seus estatutos que hoje te ordeno; 
12  Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e 
havendo edificado boas casas, e habitando-as, 
13  E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, 
e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto 
tens, 
14  Se eleve o teu coração e te esqueças do SENHOR teu Deus, 
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão; 

Advertências contra a 
ingratidão
A ingratidão fecha as 
portas das bênçãos em 
nossas vidas Hb.12.6



Lembre-se: O mérito não é seu
Dt 9:1  Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes 
do que tu; cidades grandes, e muradas até aos céus; 
2  Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces, e de que já ouviste. Quem resistiria 
diante dos filhos dos gigantes? 
3  Sabe, pois, hoje que o SENHOR teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os 
destruirá, e os derrubará de diante de ti; e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o SENHOR 
te tem falado. 
4  Quando, pois, o SENHOR teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, 
dizendo: Por causa da minha justiça é que o SENHOR me trouxe a esta terra para a possuir; porque 
pela impiedade destas nações é que o SENHOR as lança fora de diante de ti. 
5  Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, 
mas pela impiedade destas nações o SENHOR teu Deus as lança fora, de diante de ti, e para 
confirmar a palavra que o SENHOR jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. 
6  Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o SENHOR teu Deus te dá esta boa terra para 
possuí-la, pois tu és povo obstinado. 
7  Lembra-te, e não te esqueças, de que muito provocaste à ira ao SENHOR teu Deus no deserto; 
desde o dia em que saístes do Egito, até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o 
SENHOR; 



Motivos que Deus nos faz crescer

• 1. Ele quer que tenhamos uma 
vida plena (Escolhidos por Deus)

• 2Para que sejamos testemunhas 
do que Deus fez (Para dar frutos)

• 3. Para que possamos repartir 
com os mais necessitados

João 15:16 Não me 
escolhestes vós a mim, 
mas eu vos escolhi a 
vós, e vos nomeei, 
para que vades e deis 
fruto, e o vosso fruto 
permaneça; a fim de 
que tudo quanto em 
meu nome pedirdes ao 
Pai ele vo-lo conceda. 
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