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MALAQUIAS - Volte-se para o Senhor 

Fabio J. Grigorio 

Proposição:  
O Senhor intervém com severidade e graça diante 

da decadência moral e religiosa de Judá, onde 
impõe uma disciplina punitiva que é rigorosa, 

mas promove esperança aos que se arrependem, 
a fim de que voltem-se para o Senhor. 
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IV. A Fidelidade em questão (2.1-17) 
 A.  O sacerdote infiel e o seu Senhor (2.1-9) 

a. Sacerdotes confrontados - (2.1-4) 
b. Responsabilidades relembradas - (2.5-7) 
c. Infidelidade constatada – (2.8) 
d. Disciplina aplicada – (2.9) 
 

 B.  O povo infiel e o seu Senhor (2.10-17) 
a. Povo confrontado - (2.10) 
b. Infidelidade e desonra - (2.11-12) 
c. Infidelidade e falsidade – (2.13-16) 
d. Infidelidade e insensibilidade – (2.17) 
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V. O mensageiro do Senhor (3.1-5) 
A. Anúncio da sua vinda (3.1) 

B. Impacto da sua vinda (3.2-3) 

C. Resultados da sua vinda (3.4-5) 

 

VI. O Senhor do mensageiro (3.6-7) 
A. Sua imutabilidade (3.6) 

B. Sua misericórdia (3.6) 

C. Sua longanimidade (3.7) 

D. Sua graça (3.7) 
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Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será 
então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? 

Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém; Judá 
desonrou o santuário que o Senhor ama; homens casaram-se com mulheres que adoram 

deuses estrangeiros. 
Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, 

mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. 
Há outra coisa que vocês fazem: Enchem de lágrimas o altar do Senhor; choram e gemem 

porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. 
E vocês ainda perguntam: "Por quê? " É porque o Senhor é testemunha entre você e a 

mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela 
fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. 

Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que 
um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado: 

Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. 
"Eu odeio o divórcio", diz o Senhor, o Deus de Israel, e "o homem que se cobre de 

violência como se cobre de roupas", diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom 
senso; não sejam infiéis. 

"Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. ‘Como o temos cansado? ’, vocês 
ainda perguntam. Quando dizem: ‘Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do 

Senhor, e ele se agrada deles’ e também quando perguntam: ‘Onde está o Deus da justiça? 
’ “ 

Ml 2.10-17 
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10 Não temos todos o 
mesmo Pai?  

Fonte imagens 
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Não fomos todos criados 
pelo mesmo Deus? 
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Descompromisso 
Por que será, então, que 

quebramos a aliança dos nossos 

antepassados sendo infiéis uns 

com os outros?  

Ml 2.10b 
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Judá tem sido infiel. 

Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém; Judá 
desonrou o santuário que o SENHOR ama; homens casaram-se com 
mulheres que adoram deuses estrangeiros.  Ml 2.11-12 
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Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito 
de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de 
Deus, Deus o destruirá; pois o santuário de Deus, que são 

vocês, é sa grado.  1Co 3.16-17  

 

Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. 
"Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. 

Como diz o profeta: 
‘O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que 
espécie de casa vocês me edificarão? diz o Senhor, ou onde 

seria meu lugar de descanso? 
Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? ’ 
"Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês são 
iguais aos seus antepassados: sempre resistem ao Espírito 

Santo!   At 7.47-5151 
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"Faço com vocês uma aliança", disse o Senhor. "Diante de todo o seu povo 
farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do 

mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, 
o Senhor, farei. 

Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os 
amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 

Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a 
qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. 

Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e 
corte os seus postes sagrados. 

Nunca adore nenhum outro deus, porque o Senhor, cujo nome é Zeloso, é de 
fato Deus zeloso. 

"Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra; pois 
quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem 
sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios 
e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas 

se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se 
prostituírem também.  

Ex 34.10-16 
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O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram 
mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. 

Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não 
poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para 

seguir os seus deuses". No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. 
Casou com setecentas princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o 

levaram a desviar-se. 
À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se 
para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o 

seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. 
Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante 

deus dos amonitas. 
Dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova; não seguiu completamente o 

Senhor, como o seu pai Davi. 
No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o 

repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. 
Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, 

que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. 

1Re 11.1-8 
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A mulher está ligada a seu marido enquanto ele 
viver. Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre 
para se casar com quem quiser, contanto que ele 

pertença ao Senhor.  1Co 7.39 
 

Não se ponham em jugo desigual com descrentes. 
Pois o que têm em comum a justiça e a maldade? 
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 
Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de 

comum entre o crente e o descrente?  2 Co 6.14-15 
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Infidelidade 

É porque o SENHOR é 
testemunha entre 

você e a mulher da 
sua mocidade, pois 
você não cumpriu a 

sua promessa de 
fidelidade, embora ela 

fosse a sua 
companheira, a 

mulher do seu acordo 
matrimonial.  Ml 2.14 
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Quando você fizer um voto, cumpra-o sem 
demora, pois os tolos desagradam a Deus; 

cumpra o seu voto.  É melhor não fazer 
voto do que fazer e não cumprir.  Não 

permita que a sua boca o faça pecar. E não 
diga ao mensageiro de Deus: "O meu voto 
foi um engano". Por que irritar a Deus com 
o que você diz e deixá-lo destruir o que 

você realizou? 

Ec 5.4-6 
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Infidelidade 

Não foi o Senhor que 
os fez um só? Em 

corpo e em espírito 
eles lhe pertencem. E 

por que um só? 
Porque ele desejava 
uma descendência 

consagrada. Portanto, 
tenham cuidado: 

Ninguém seja infiel à 
mulher da sua 

mocidade. Ml 2.15 http://universobh.files.wordpress.com/2014/05/infidelidade-masculina.jpg 
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"Não adulterarás.  Ex 20.14 

 

 

O casamento deve ser honrado 
por todos; o leito conjugal, 
conservado puro; pois Deus 

julgará os imorais e os adúlteros.  
Hb 13.4 
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...odeio homem que se cobre de 
violência como se cobre de 
roupas", diz o SENHOR dos 
Exércitos.  Por isso, tenham bom 
senso; não sejam infiéis. 

Ml 2.16  
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http://www.rcespiritismo.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=312:divorcio-e-espiritualidade&catid=34:artigos&Itemid=54 

"Eu odeio o divórcio", 
diz o Senhor, o Deus 
de Israel, e "o homem 

que se cobre de 
violência como se 

cobre de roupas", diz 
o Senhor dos 

Exércitos. Por isso 
tenham bom senso; 
não sejam infiéis.  

Ml 2.16 

Divórcio 
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Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E 
perguntaram-lhe: "É permitido ao homem divorciar-se de 

sua mulher por qualquer motivo? "  

Ele respondeu: "Vocês não leram que, no princípio, o 
Criador ‘os fez homem e mulher’ e disse: ‘Por essa razão, o 

homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 
dois se tornarão uma só carne’? 

Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. 
Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe". 

Perguntaram eles: "Então, por que Moisés mandou dar uma 
certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? " 

Jesus respondeu: "Moisés lhes permitiu divorciar-se de 
suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. 

Mas não foi assim desde o princípio. 

Mt 19.3-8 
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“Famílias 
desestruturadas 

e quebradas 
desembocam 

em igrejas 
fragilizadas.” 
Hernandes Dias Lopes (pg 62) 

http://chicletariaoficial.files.wordpress.com/2013/12/divorcio2.jpg 
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Há outra coisa que vocês fazem: Enchem 
de lágrimas o altar do SENHOR; choram e 
gemem porque ele já não dá atenção às 
suas ofertas nem as aceita com prazer.  

Ml 2.13 

Dissimulação 
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"E agora, sacerdotes, tentem 
apaziguar a 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 

 

Veja novamente: 
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Venham e ouçam, todos vocês que temem a 
Deus; vou contar-lhes o que ele fez por mim. 

A ele clamei com os lábios; com a língua o 
exaltei. 

Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor 
não me ouviria; 

mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que 
lhe dirigi. 

Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha 
oração nem afastou de mim o seu amor! 

Sl 66.16-20 



MALAQUIAS - Volte-se para o Senhor 

Fabio J. Grigorio 

Vocês têm cansado o SENHOR 
com as suas palavras. 

"Como o temos cansado?", 
vocês ainda perguntam. 

Quando dizem: "Todos os que 
fazem o mal são bons aos 
olhos do SENHOR, e ele se 

agrada deles"  

e também quando perguntam: 
"Onde está o Deus da justiça?“ 

Ml 2.17 

Desvio 
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 Ser passivo diante do que acontece 
no mundo – prosperidade do ímpio. 
Ver Sl 73 e atentar para 73.17; Hc 
1.2-4; Sf 1.12 

 Ser parcial e imoral em seus 
julgamentos – agrada-se do pecador 

 Ser omisso - não faz nada diante da 
situação. 

 



MALAQUIAS - Volte-se para o Senhor 

Fabio J. Grigorio 

"Eu virei a vocês trazendo juízo. 
Sem demora vou testemunhar 
contra os feiticeiros, contra os 
adúlteros, contra os que juram 

falsamente e contra aqueles que 
exploram os trabalhadores em 
seus salários, que oprimem os 
órfãos e as viúvas e privam os 
estrangeiros dos seus direitos, 
e não têm respeito por mim", 
diz o Senhor dos Exércitos. 

Ml 3.5 
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 11 Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi 
cometida em Israel e em Jerusalém; Judá desonrou o 
santuário que o SENHOR ama; homens casaram-se com 
mulheres que adoram deuses estrangeiros.  

 12 Que o SENHOR lance fora das tendas de Jacó o homem 
que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja 
trazendo ofertas ao SENHOR dos Exércitos.  

 13 Há outra coisa que vocês fazem: Enchem de lágrimas o 
altar do SENHOR; choram e gemem porque ele já não dá 
atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer.  

 16 "Eu odeio o divórcio", diz o SENHOR, o Deus de Israel, “ 

 17 Vocês têm cansado o SENHOR com as suas palavras. 
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“Os sacerdotes deixaram de ensinar a 
Palavra e o povo se corrompeu. Práticas 
erradas são fruto de princípios errados. 

Eles estavam lidando de forma errada uns 
com os outros, porque estavam lidando 

de forma errada com Deus.”  
Hernandes Dias Lopes (pg 61) 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2H9VHwDhXd_RXM&tbnid=S6OMuLYPFI5kmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fguardasenhor.blogspot.com%2F2011%2F09%2Fhistoricidade-de-jesus.html&ei=I6XLU-jAE8exyAS57III&bvm=bv.71198958,d.aWw&psig=AFQjCNFCYl_wp9T25CGkSVsyX4bq03ecBQ&ust=1405941367333821


MALAQUIAS - Volte-se para o Senhor 

Fabio J. Grigorio 

 A nossa teologia direciona nossa vida. 

 O padrão a seguirmos é o que foi estabelecido 
por Deus, e não pelo que o outro diz ou faz. 

 Devemos ser zelosos pelas portas de entrada 
para ruínas espirituais. 

 Há uma relação estreita entre a minha vida, a 
minha conduta moral e o culto que Deus aceita 
(Augustus Nicodemus – pg 81). 

 Tenhamos o “bom senso”. Tomemos as 
medidas de segurança, protejamos o nossos 
olhos, nossos corações. 
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