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Culto Odiável 
Série: O que agrada a Deus 

Afirmação Teológica: Deus chama ao povo que ama para Seu serviço e honra. 

 Relação de honra e respeito Ml1.6 (OMA- Oriente Médio Antigo), mas Deus se queixa: ‘Onde 

está..?’ Deus se sentia desprezado no culto. Dois verbos e cinco usos (1.6,6,7,12,13). Eles não 

‘percebiam’-Ml 1. 6-7 

 Ilustração, o cantor João Gilberto e a falta de retorno (som em um show). Sem retorno é um 

perigo.  

 Somos família, servos e adoradores de Deus. Há grandes movimentos religiosos em nossos dias. 

O que Deus pensa? 

 

Três atitudes ameaçam a honra e o respeito devidos a Deus fazendo com que o culto 

seja uma ofensa, e não uma reverência. 

 

 Podemos inicialmente desonrar a Deus, mas por fim isto se volta contra nós mesmos. 

 Malaquias está desempenhando o papel de ‘ombudsman’ uma espécie de crítico oficial ao que 

está ameaçando a fé. 

 Apresenta uma conclusão assustadora – Ml 1.10 

Primeira Atitude Ofensiva – Obediência parcial 

Obediência devida 

 Geral – Deus requeria de Seu povo. Dt 6. 1 a 5 

 Específico nas ofertas de adoração – Deus orienta como os sacrifícios deveriam ser feitos, e 

cada um tinha sua razão; 

 Os animais Ele diz: Lv 22: ‘sem defeito’ 21 e 22; e não poderia estar ferido ou algo que 

comprometesse seu valor 24;  

 São chamados de ‘pão’ Lv 22.25; 

Introdução 

Relação planejada  Ml 1.6 

 Pai-filho, Deus é Pai Ex 4.22; Os 11.1; Jo 1.12 

 Senhor-servo: Abraão Gn 19.2,19; Moisés Ex 4.10; Nm 12.8;  

 Povo saída do Egito Ex 10.26; 23.25; Dt 11.13 

 Deus-sacerdotes (adoradores) Ex 19.6; Sl 100.2; 106.36. Comunicar aos demais povos. Is 

2.2-3 - Culto 
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 Templo, sacerdotes para fazê-lo, animais, uma condição econômica boa, mantinham os rituais, 

mas....Ml1.6 a 13 

o Note suas ofertas: ‘ofereciam pão imundo’ (Ml1.7), isto é, não em conformidade com as 

orientações de Deus. 

o Coxo, cego, enfermo (Ml1. 8), dilacerado (Ml1.13). Oferecer presentes /adoração 

indignos é arranjar problema.  

o Animal roubado Ml1.13 

 Mesmo que não soubessem, eram responsáveis. Lembra? Eles tinham que falar e inculcar a lei. 

Errais não conhecendo. 

 ‘Eu não sabia’ não é resposta.  

 Atitude: ‘para Deus tá bom’, ‘qualquer coisa serve’... 

 Pecado é transgressão... 

 O que você tem desprezado de ordem ou princípio? Verdade? Amor? Honestidade?  

 Vir para este tempo de culto com uma obediência parcial é desprezar o que Deus chama de 

culto. 

Precisamos nos dedicar ao estudo da Palavra e à obediência em tudo o que Deus fala para que de 

fato O honremos.  

Segunda Atitude Ofensiva – Honra relativa 

Quem é Ele? Ml 1.14 

 Honra deve ser considerada a partir do alvo;  

 Neste texto aparecem cindo vezes 'nome'; 

 ‘Senhor dos Exércitos’ sete vezes das duzentas e sessenta e uma. Significa = ‘Iavé o Rei Todo 

Poderoso’ ; 

 ‘Grande Rei’ Ml1.14. Eu controlo estrelas, as forças espirituais e os povos. “Eu vou me 

estabelecer como rei na terra. Sl 24.8-10 

 

Oferta de gratidão e honra – Ml 1.8 

 Como esperamos ser tratados? Imagine: Convidá-lo e colocar à mesa um animal defeituoso, 

doente, com sarna. 

 Como honrar? Filho pródigo? Preparou um banquete com um novilho cevado!   

 Como tratar com alguém de nível? Deus sugere: Dê de presente um animal como este para o 

seu ‘Governador’ –Ml1.8 

 Deus sabe que agiam assim por ser mais barato, pois não queriam para si e já o tinham perdido. 

Nossos sacrifícios são imundos enquanto não oferecemos nosso melhor. 

 Não se honra alguém dando o que não quer, o que não custa ou se livrando da coisa. Você pode 

socorrer, mas não honrar. 

 ‘É para Deus mesmo!’ ‘Qualquer coisa serve!’... pensamento errado. 

 Interessante, é que era uma oferta voluntária. Davam-na como expressão de gratidão pelas 

bênçãos. Assim o culto. 
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 Como tem honrado a Deus? Sua força, sua vida. Por que você vem aqui no culto? Pontualidade 

Como se dedica ao serviço? Sua contribuição reflete o que? 

 

Deus é honrado quando lhe damos o que temos de melhor, e precedido de nós mesmos.  

Terceira Atitude – Dedicação superficial 

Tempo 

 Em Ml1. 13 traz algumas traduções, mas deixe-me ousar e dar a minha: ‘Que canseira e ficam 

bufando’. 

 Tempo de adoração quando iam ao culto de gratidão. Reclamavam do cansaço, pois podiam 

ficar dormindo, assistindo o jogo (rádio), Faustão (programa de auditório), Formula1, jogando, 

acompanhando o jogo, joguinho no  cel, etc. 

 Aí você vem ao culto, Escola Bíblica ou Koinonia e diz: ‘Podia estar sol hoje?’  

 Para estes, o culto é uma canseira e saem bufando, soprando e resmungando, e o dirigente 

canta uma música maior, e a oração fica comprida, e o pregador passa do tempo. Não é só aqui, 

mas em sua casa. 

 Esta é a relação meramente perfunctória, superficial, ocasional e ritualística.  

 Por que chegamos atrasados aos cultos? A que demos mais valor? O que foi mais importante? 

Foi acidental?  

 

Prioridades 

 A questão não é se você tem tempo ou se está cansado, mas ao valor que você dá. A questão é 

de prioridade e dedicação! Preparo para Escola Bíblica, Koinonias, Louvor, Participar. 

 Seu programa de sábado termina muito tarde? Reflete que você dá mais valor ao seu lazer de 

sábado do que ao culto.  

 Assim na escala de prioridades Deus fica atrás dos “embalos de sábado”, TV, esportes, dia 

ensolarado, dias com chuva, visitas, trabalho, etc. Lembre-se de Mt 6.33 

 Deus tem que mexer com sua administração do tempo. Ef 5.15-18 

 Devemos antes de dar algo a Deus, darmos nós mesmos. 

Não se pode oferecer sacrifício a Deus enquanto se rejeita seu Senhorio e se falha em honrá-lo 

 

Conclusão: Quer um retorno? 

O que Deus acha? 

 ‘Você está exagerando ou radicalizando’ Sem importância! 

 Antes de responder, Deus tem perguntas para sua reflexão: Ml 1.6 a 13 

 Por que perguntas? A resposta é óbvia! Vocês sabem! 

O que Deus diz? 

 Vocês me desprezam- Ml 1. 6, 13,  

 Profanam verso 12 com suas atitudes, pensamentos Ml 1.7 e12 

 Não tenho prazer em vocês, não aceitarei as ofertas. Ml1. 10b 
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 Chega!Ml1. 10a.  Proposição e debalde. 

O que Deus faz? 

 Deus levanta seu povo de onde não se espera. Esta era uma promessa revelada anteriormente. 

Fora de Israel, como fora das igrejas hoje, Deus está fazendo a sua obra. Ml1.11 

 Raabe, magos que vieram a Jesus, Cornélio.  Jo 4.20-24 

 Maldito! Ml1.14. Não vão provar das minhas alegrias, mas das tristezas do castigo. Ml1.14 

Que resposta devemos dar? 

 Já tem o retorno de que precisa! Já sabe o que Ele pensa sobre esta forma de levar seu culto, 

serviço e ofertas. 

 ‘Pedir, por favor’, e isto humildemente. Deus não aceita o que se oferece por causa da atitude. 

Suas atitudes fazem com que as ofertas e tudo mais sejam inaceitáveis. 9,10 

 Mude sua ação Ml 1. 9. Ele é o rei da terra.  

 

Perguntas de Aprofundamento 
 

1. O quanto seu sábado interfere no seu dia de domingo, fazendo com que você 

negligencie algumas praticas saudáveis?  

2. Como anda suas prioridades? Quais estão comprometidas? O que você irá fazer para 

ajustá-las? 

3. Você tem ofertado o que tem de melhor para o Senhor? Quais são as dificuldades?  

4. Pontualidade comente sobre. Você é ou não pontual? Como irá vencer? Ou como venceu 

a falta de pontualidade? Você entende como problema? 

5. O que você acha das suas ofertas (tempo, dinheiro, trabalho, ministério, etc) a Deus? O 

que Deus acha das suas ofertas? 

6. Qual sua visão sobre o Senhor? Ele de fato é o Senhor, provedor e mantenedor na sua 

vida? Ou você que tem o senhorio? Assim, em quais áreas da sua vida Jesus ainda não é 

o senhor da sua vida? Quais áreas ele já domina e é o Senhor? 

7. Compartilhe com o grupo soluções praticas de como apresentar um “culto agradável” a 

Deus. Horário, ofertas, trabalho na obra, ajuda extra, etc... 

8. Recebemos muito ensino. Você tem revertido em ação em prol do reino de Deus? Dê 

exemplos. 

 

 


