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13. Para que não nos esqueçamos (Malaquias) 
 
 
Material Bíblico: Ml 1, Lv. 1:1-3, Ml 2, Ef. 5:21-33, Ml 3, Êx. 32:32, Ml 4. 
 
Citações 

• O que quer que você faça, comece com Deus. Matthew Henry 

• O caráter de Deus é um todo perfeito e glorioso. William S. Plumer 

• Toda a felicidade do crente no presente, e toda a sua futura felicidade  emana dos propósitos 
eternos de Deus. Thomas Brooks 

• Deus nos conhece inteiramente e cuida de nós, apesar desse conhecimento. J. Charles Stern 

• Um homem pode esconder Deus de si mesmo, mas não pode esconder-se de Deus. William 

Secker 

• Deus não nos pode dar felicidade e paz  além de si mesmo, porque não há. Não existe tal coisa. 

C. S. Lewis 

• Um homem não pode diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-Lo, mais do que um 
lunático pode colocar o sol para fora  de sua cela simplesmente escrevendo nas paredes de sua 
cela  a palavra "escuridão". C. S. Lewis 

 

Perguntas 
 Como podemos nos esquecer de Deus? Ainda assim,  demonstramos que  nos lembramos de 
Deus em nossas vidas? Qual é o perigo de depender de rituais? Como é que nós, em nossa experiência 
cotidiana, substituímos uma relação verdadeira pela "prática religiosa"? Por que Deus rejeitou adoração 
de seu povo? De que maneira Deus rejeitaria a adoração fazemos? 
 
Resumo Bíblico 
 As palavras de abertura em  Malaquias são impressionantes: "Eu sempre os amei", diz o Senhor. 
"Mas vocês perguntam: ‘De que maneira nos amaste?”(Ml1:2) Como se pode chegar a isso, que o povo 
de Deus chegue a questionar o próprio amor de Deus para com ele? Com que rapidez foi esquecido o 
que Deus fez por seu povo ao longo dos séculos! Deus queria até que eles fechassem as portas do 
templo, para que não tivesse de ouvir a sua adoração hipócrita (1:10)! Deus repreende os sacerdotes e 
condena a infidelidade do povo - espiritualmente, Ele menciona especificamente o divórcio (Ml 2). Os 
capítulos 3 e 4 são falam do juízo. Por que o povo diz: ‘É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando 
obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? (Ml 3:14) Eles 
se recusam a trazer seus dízimos e ofertas, roubando a Deus (Ml 3:8,9). O Sistema de ofertas a Deus 
(Lv. 1:1-3) é ignorado. Os comentários de Paulo em Efésios 5:21-33 fala de um tempo semelhante 
quando a santidade do casamento precisa ser re-enfatizada. Em Êxodo. 32:32 Moisés pede a Deus para 
perdoar seus pecados. Mas o fato  é que a última palavra no Antigo Testamento é "maldição". 
 
Comentários 
 Para que não esqueçamos de quê? Lembrar-se Deus é o conceito essencial desta lição. 
Malaquias, a exemplo de muitos outros profetas, protesta contra os pecados do povo, principalmente ter 
Deus como algo já garantido, ou até mesmo ignorá-lo completamente. Apesar de o sistema de 
sacrifícios ter sido provisionado para os israelitas (e observe que  para uma parte significativa do 
período do Antigo Testamento, o sistema não estava em vigor), muitas passagens bíblicas referem-se à 



incapacidade do sistema de realmente "trabalhar" e alcançar aquilo que Deus mais queria. Apenas como 
um exemplo, tome esta observação de Davi: Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus 
ouvidos; holocaustos e ofertas pelo pecado, não exigiste .”(Sl 40:6) Então, o que Deus realmente quer? 
David responde no mesmo salmo, apontando para o aspecto relacional, o amor pela salvação: Mas 
regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam; digam sempre aqueles que amam a tua 
salvação: "Grande é o Senhor! " (Sl 40:16) 
 Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, mais uma vez é concluído ressaltando a 
vaidade das ofertas sem significado, a inutilidade dos sacrifício sem a devida reflexões sobre eles, e o 
desejo de um relacionamento verdadeiro com Deus. Na verdade, Deus está tão emocionado que deseja 
que o templo seja fechado para tais ações inúteis que  nada significam: 
 "Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim ao menos não acenderiam o fogo do 
meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês", diz o Senhor dos Exércitos, "e não aceitarei as suas 
ofertas. (Ml 1:10 NVI). O descontentamento divino - não por causa dos rituais errados ou sacrifícios 
inadequados, ou mesmo pelo defeituoso sistema, mas porque o adorador foca apenas na aparência, 
representando um papel, cumprindo obrigações. Não há nenhuma tentativa de compreensão, nenhum 
desejo de uma maior ligação  com esse Deus, a principal preocupação é "apenas fazer o pagamento!" 
 É por isso que Deus diz através de Isaías: "Para que me oferecem tantos sacrifícios? ", pergunta 
o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos; não tenho 
nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes!...Parem de trazer ofertas 
inúteis!”(Is1:11e13) Como Malaquias deixa claro, Deus quer o amor verdadeiro, a verdadeira 
obediência baseada  no reconhecimento do direito muito mais do que o ritual cego e  insensível. 
Porque, assim como o livro de Hebreus diz , "é impossível que o sangue de touros e bodes tire 
pecados." (Hb10:4 NVI). 
 Somente Deus pode curar os danos do pecado - os sistemas não substituem uma relação 
profunda e pessoal com o nosso amado Senhor, que é o que Deus quer o tempo todo. Que possamos 
sempre nos lembrar de nosso Senhor que nos ama e amá-lo em retribuição! 
 
Comentários de Ellen White 
    A Terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. Para que as tristes sombras se 
pudessem iluminar, para que o mundo pudesse volver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder 
enganador de Satanás. Isso não se podia fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios 
do governo de Deus; Ele deseja unicamente o serviço de amor; e o amor não se pode impor; não pode 
ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-Lo; 
Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um Ser, em 
todo o Universo, era capaz de realizar. Somente Aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor 
de Deus, podia torná-lo conhecido. Sobre a negra noite do mundo, devia erguer-Se o Sol da Justiça, 
trazendo salvação "sob as Suas asas". Mal. 4:2. 
   Desde o início, tem sido plano de Satanás  fazer os homens se esquecem de Deus, para que 
possa tê-los para si. Assim, ele tem procurado não representar corretamente o caráter de Deus, e levar 
os homens a acalentar uma falsa concepção Dele. O Criador tem sido apresentado à mente humana 
vestido com os atributos do príncipe do mal - arbitrário, severo e implacável, para que pudesse ser 
temido, evitado, e até mesmo odiado pelos homens. . . . (In Heavenly Places pg.8) 
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