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CULTO ODIÁVEL  

Mensagem 08 de 14 

Data: 31/10/2010 

Introdução 

Relação planejada  

Deus chama ao 
povo que ama 

para Seu serviço 
e honra. 

"O filho honra seu pai, e o servo, o seu 
senhor. Se eu sou pai, onde está a 
honra que me é devida? Se eu sou 
senhor, onde está o temor que me 
devem?", pergunta o SENHOR dos 
Exércitos a vocês, sacerdotes. "São 
vocês que desprezam o meu nome! 

"Mas vocês perguntam: 'De que 
maneira temos desprezado o teu 

nome?'   Ml 1.6 

Três atitudes 
ameaçam a honra 

e o respeito 
devidos a Deus  
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"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 

1ª Atitude Ofensiva:  
 Obediência parcial 

Obediência devida 

“Esta é a lei, isto é, os 
decretos e as ordenanças, que 

o SENHOR, o seu Deus, 
ordenou que eu lhes 

ensinasse, para que vocês os 
cumpram na terra para a qual 

estão indo para dela tomar 
posse.   Dt 6.1 

Desse modo vocês, seus filhos 
e seus netos temerão o 
SENHOR, o seu Deus, e 

obedecerão a todos os seus 
decretos e mandamentos, que 
eu lhes ordeno, todos os dias 
da sua vida, para que tenham 

vida longa.   Dt 6.2 

Ouça e obedeça, ó Israel! 
Assim tudo lhe irá bem e 

você será muito numeroso 
numa terra onde manam 

leite e mel, como lhe 
prometeu o SENHOR, o Deus 

dos seus antepassados.  
 Dt 6.3 
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4 “Ouça, ó Israel: O 
SENHOR, o nosso Deus, é o 

único SENHOR. 5 Ame o 
SENHOR, o seu Deus, de 

todo o seu coração, de toda 
a sua alma e de todas as 

suas forças.       
 Dt 6 Eles ‘obedeciam’ 

"O filho honra seu pai, e o servo, o seu 
senhor. Se eu sou pai, onde está a 
honra que me é devida? Se eu sou 
senhor, onde está o temor que me 
devem?", pergunta o SENHOR dos 
Exércitos a vocês, sacerdotes. "São 
vocês que desprezam o meu nome! 

"Mas vocês perguntam: 'De que 
maneira temos desprezado o teu 

nome?'   Ml 1.6 

"Trazendo comida impura 
ao meu altar! "E mesmo 

assim ainda perguntam: 'De 
que maneira te 

desonramos?' "Ao dizerem 
que a mesa do SENHOR é 

desprezível.  
 Ml 1.7 

Na hora de trazerem animais cegos 
para sacrificar, vocês não vêem mal 
algum. Na hora de trazerem animais 

aleijados e doentes como oferta, 
também não vêem mal algum. 

Tentem oferecê-los de presente ao 
governador! Será que ele se agradará 

de vocês? Será que os atenderá?", 
pergunta o SENHOR dos Exércitos.  

 Ml 1.8 

E ainda dizem: 'Que canseira!' e 
riem dela com desprezo", diz o 

SENHOR dos Exércitos. "Quando 
vocês trazem animais roubados, 

aleijados e doentes e os 
oferecem em sacrifício, deveria 
eu aceitá-los de suas mãos?", 

pergunta o SENHOR.  

 Ml 1.13 
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Precisamos nos 
dedicar ao estudo da 

Palavra e à obediência 
em tudo o que Deus 

fala para que de fato O 
honremos.  

2ª Atitude Ofensiva:  
 Honra relativa 

Quem é Ele? 

"Maldito seja o enganador que, 
tendo no rebanho um macho sem 

defeito, promete oferecê-lo e 
depois sacrifica para mim um 

animal defeituoso", diz o SENHOR 
dos Exércitos; "pois eu sou um 

grande rei, e o meu nome é 
temido entre as nações." 

Ml 1.14 

Oferta de gratidão e honra 

"Na hora de trazerem animais cegos 
para sacrificar, vocês não vêem mal 
algum. Na hora de trazerem animais 

aleijados e doentes como oferta, 
também não vêem mal algum. 

Tentem oferecê-los de presente ao 
governador! Será que ele se agradará 

de vocês? Será que os atenderá?", 
pergunta o SENHOR dos Exércitos.  

Ml 1.8 
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Deus é honrado 
quando lhe damos o 

que temos de 
melhor, e precedido 

de nós mesmos.  3ª Atitude Ofensiva:  
 Dedicação superficial 

Tempo 

E ainda dizem: 'Que canseira!' e 
riem dela com desprezo", diz o 
SENHOR dos Exércitos. "Quando 
vocês trazem animais roubados, 

aleijados e doentes e os oferecem 
em sacrifício, deveria eu aceitá-
los de suas mãos?", pergunta o 

SENHOR.  
 Ml 1.13 

Prioridades 

Não se pode oferecer 
sacrifício a Deus 

enquanto se rejeita 
seu Senhorio e se 
falha em honrá-lo 
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Conclusão:  
Quer um retorno? O que Deus acha? 

"O filho honra seu pai, e o servo, o seu 
senhor. Se eu sou pai, onde está a 
honra que me é devida? Se eu sou 
senhor, onde está o temor que me 
devem?", pergunta o SENHOR dos 
Exércitos a vocês, sacerdotes. "São 
vocês que desprezam o meu nome! 

"Mas vocês perguntam: 'De que 
maneira temos desprezado o teu 

nome?'   Ml 1.6 

"Na hora de trazerem animais cegos 
para sacrificar, vocês não vêem mal 
algum. Na hora de trazerem animais 

aleijados e doentes como oferta, 
também não vêem mal algum. 

Tentem oferecê-los de presente ao 
governador! Será que ele se agradará 

de vocês? Será que os atenderá?", 
pergunta o SENHOR dos Exércitos.  

Ml 1.8 

"E agora, sacerdotes, 
tentem apaziguar Deus para 

que tenha compaixão de 
nós! Será que com esse 

tipo de oferta ele os 
atenderá?", pergunta o 
SENHOR dos Exércitos.  

 Ml 1.9 

E ainda dizem: 'Que canseira!' e 
riem dela com desprezo", diz o 

SENHOR dos Exércitos. "Quando 
vocês trazem animais roubados, 

aleijados e doentes e os 
oferecem em sacrifício, deveria 
eu aceitá-los de suas mãos?", 

pergunta o SENHOR.  
 Ml 1.13 
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O que Deus diz? 

"O filho honra seu pai, e o servo, o seu 
senhor. Se eu sou pai, onde está a 
honra que me é devida? Se eu sou 
senhor, onde está o temor que me 
devem?", pergunta o SENHOR dos 
Exércitos a vocês, sacerdotes. "São 
vocês que desprezam o meu nome! 

"Mas vocês perguntam: 'De que 
maneira temos desprezado o teu 

nome?'   Ml 1.6 

E ainda dizem: 'Que canseira!' e 
riem dela com desprezo", diz o 

SENHOR dos Exércitos. "Quando 
vocês trazem animais roubados, 

aleijados e doentes e os 
oferecem em sacrifício, deveria 
eu aceitá-los de suas mãos?", 

pergunta o SENHOR.  

 Ml 1.13 

"Trazendo comida impura 
ao meu altar! "E mesmo 
assim ainda perguntam: 

'De que maneira te 
desonramos?' "Ao dizerem 
que a mesa do SENHOR é 

desprezível. Ml 1.7 

"Mas vocês o 
profanam ao dizerem 

que a mesa do 
SENHOR é imunda e 
que a sua comida é 

desprezível.   Ml 1.12 

"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 
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O que Deus faz? 

Pois do oriente ao ocidente, 
grande é o meu nome entre as 

nações. Em toda parte incenso é 
queimado e ofertas puras são 
trazidas ao meu nome, porque 
grande é o meu nome entre as 

nações", diz o SENHOR dos 
Exércitos. 

 Ml 1.11 

"Maldito seja o enganador que, 
tendo no rebanho um macho sem 

defeito, promete oferecê-lo e 
depois sacrifica para mim um 

animal defeituoso", diz o SENHOR 
dos Exércitos; "pois eu sou um 

grande rei, e o meu nome é 
temido entre as nações." 

 Ml 1.14 
Que resposta devemos dar? 


