
importante: nossas ofertas, assim como nossas 
demais atitudes e pensamentos,  devem expressar a 
honra e o temor que devemos a Deus. Ele não espera 
receber de nós qualquer coisa, ou aquilo que está 
sobrando; mas sim ser tratado com a honra e 
reverencia que Lhe é devida.  

Coisas maravilhosas estão reservadas para o servo 
que obedece ao chamado do Senhor, aquele que teme 
e honra Seu nome:

eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei 
compaixão deles como um pai tem compaixão do �lho 
que lhe obedece.18 Então vocês verão novamente a 
diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a 
Deus e os que não o servem. Ml 3.17,18

Além disso:
Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol 

da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E 
vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. 
Ml 4.2

Que todos nós saibamos prestar a honra devida a 
Deus com nossas vidas, e que nossas ofertas também 
sejam uma expressão do nosso temor ao Senhor.

Recentemente �quei sabendo de um caso de 
adolescente que �cou indignado e com um colega de 
turma da escola. Este não assumira a sua parte na 
divisão das tarefas do grupo e, para justi�car sua 
atitude, usou o argumento de que “não tinha tempo” 
para fazer a atividade. Era um tanto quanto evidente a 
todos os envolvidos que não se tratava de agenda 
lotada, e sim de falta de compromisso com o grupo.  A 
hipocrisia ao tentar justi�car o injusti�cável foi o 
estopim da indignação.

No livro de Malaquias vemos algo semelhante 
acontecendo. Porém a questão tratada não é um 
trabalho escolar, mas sim o relacionamento entre Deus 
e o seu povo. O Senhor está indignado com a reação 
hipócrita do povo quando confrontado com sua falta 
de temor e honra devida ao nome de Deus. Isso era 
evidenciado por diversas atitudes dos judeus, tais 
como: in�delidade no casamento, feitiçaria, 
juramentos falsos, exploração do trabalhador e 
opressão a órfãos e viúvas. Entre tantas ofensas, 
destaco: 

"Na hora de trazerem animais cegos para sacri�car, 
vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem 
animais aleijados e doentes como oferta, também não 
veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao 
governador! Será que ele se agradará de vocês? Será que 
os atenderá? ", Ml 1.8

E ainda:
"Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês 

estão me roubando. E ainda perguntam: ‘Como é que te 
roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas – Ml 3.8

Retratado nestes dois versículos está um princípio 
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