
TEMA: TEOLOGIA DA GENEROSIDADE  
Prof. Eliseu GP (eliseugp@yahoo.com.br) — canal: https://www.youtube.com/channel/UC7fLvblK2VUrTsyc1Xta3pQ  

Fanpage (facebook): Escola Bíblica Digital (https://www.facebook.com/ebdescolabiblicadigital/) 

 

LIÇÃO 17 — MALAQUIAS E O QUINTO DEBATE (1ª parte) 

1) INTRODUÇÃO 

a) Revisão: Na Lição 16, analisamos os debates do livro de Malaquias. 

b) Objetivo: analisar a primeira parte do quinto debate em Malaquias (3.6-8), ref. dízimo.  

2) ML 3.6-7a: IMUTABILIDADE DE YAVÉ vs. INFIDELIDADE DO POVO    

a) Deus não muda: “Porque eu, o Senhor [YHWH], não mudo [shânâh]” (3.6) 

i) mudar: [heb. shânâh] dobrar, duplicar; transmutar; disfarçar, (ficar) diferente. 

ii) “[Deus] em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança” (Tg 1.17); 

iii) “Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo” (2Tm 2.13). 

b) Filhos de Jacó mudam:  

i) YHWH: o nome sagrado de Deus, indicando seu ser autoexistente e eterno; nome revelado por 

Deus a Moisés, como proponente da aliança.  

ii) Jacó: heb. Ya‘aqôb, suplantador (4 vezes em Ml 1.2; 2.12; 3.6); der. aqab, seguir no calcanhar, 

atacar insidiosamente, burlar; Jacó enganou seu irmão, pai, sogro e lutou com Deus; ele não era 

ímpio, mas alguém que buscava, por todos os meios, receber as promessas e bênçãos de Deus.    

c) Contraste:  

i) O nome Yavé (Eu sou) contrasta enfaticamente como Jacó (mutável; engano); 

ii) Deus é sempre fiel, mas o povo era sempre infiel: “Desde os dias vossos pais, vos desviastes 

dos meus estatutos e não os guardastes” (3.7);  

d) Conclusão: a fidelidade de Yavé preservava os filhos do Infiel — “não sois consumidos” (3.6);  

3) ML 3.7b: CHAMADO AO ARREPENDIMENTO  

a) Única solução: arrepender — “Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós” (Ml 3.7); 

i) Zacarias: “Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, 

diz o Senhor dos Exércitos” (Zc 1.3); “Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros” (Tg 4.8). 

ii) Profetas: “Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos” (2Rs 17.13);  

iii) Isaías: “Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes” (Is 31.6).  

iv) Jeremias: “Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder e emendai os vossos 

caminhos e as vossas ações (Jr 18.11; ver 3.14,22; 25.5; 35.15).  

v) Ezequiel: “Convertei-vos e tornai-vos” (14.6; 33.11); “Tornai-vos, e convertei-vos” (18.30).  

vi) Oséias: “Volta, ó Israel, para o SENHOR, teu Deus...” (Os 14.2; ver Joel 2.12,13).  

b) Tornar-se do homem: o ‘tornar’/ ‘voltar’ do povo antecede o ‘tornar’/ ‘voltar’ de Deus;  

i) Amplo: o “tornar” ref. a todos os pecados apontados no livro e não apenas à entrega de dízimos.  

ii) Aplicação: a negligência do povo para com o templo era um indicador do seu estado geral.  

c) “Em que havemos de tornar?” (3.7c): ignorância ou sarcasmo?  

i) O povo desconhecia suas obrigações da aliança?  

ii) Ou estavam tentando burlar os estatutos para trazer o mínimo?  

iii) A corrupção dos sacerdotes e do povo os tornavam resistentes ao cumprimento da aliança.  

d) Questão: Se o povo decidisse trazer os dízimos e ofertas, Deus se tornaria para o povo?  
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i) A exortação do profeta é que eles reconheçam suas faltas contra Deus, abandonem seus pecados 

e se voltem para Deus de todo coração (‘propor no coração’, 2.2). Assim, o sustento do templo 

seria apenas a evidência externa na mudança na atitude para com Deus e sua lei. 

ii) Resposta: O “tonar” da nação é converter-se de coração a Deus; o “tornar” de Deus é derramar 

bênção sobre a nação, fazer deles seu povo particular (3.17). 

iii) Deus não está interessado em apenas preservar o povo da destruição (“não sois consumidos”), 

mas em conceder todas as bênçãos prometidas na aliança.  

4) ML 3.8: ACUSAÇÃO DE ROUBO  

a) Roubar:  tomar algo de alguém com violência e/ou uso de força; ato intencional;  

i) Ocorrências: 6 vezes no AT, sendo 4 vezes em Ml 3.8-9 e 2 vezes em Pv 22.22-23  

(1) Ml 3.8-9: “Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te 

roubamos? [...]. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais [...].”  

(2) Pv 22.22-23: “Não despoje o pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito; porque 

o Senhor defenderá a causa deles e [roubará] a vida dos que os [roubam]”;  

b) Interpretações alternativas:  

i) enganar: nesse caso, combina o nome “Jacó” (3.6) e “enganador” (1.14); a LXX traduz o verbo 

como pterniei (enganar); o sentido seria: o povo pretenderia enganar a Deus também?  

ii) reter: “ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda” (Pv 11.24);  

c) Pergunta retórica: “Roubará o homem a Deus?” (3.8a). 

i) Apesar de retórica, a pergunta requer resposta e a resposta óbvia é “não” — é completamente 

impossível a qualquer pessoa subtrair ou tomar à força algo que pertença a Deus; 

ii) A sequência do discurso de Deus inicia com conjunção adversativa: “Todavia vós me roubais”. 

d) Resposta (3.8b): “todavia, vós me roubais”; “a mim me roubais, vós, a nação [gôy] toda” (3.9);   

i) Análise: a nação (autor) rouba os dízimos e as ofertas (objeto) de Deus (vítima); se essa 

acusação fosse encaminhada, ela não obteria êxito, porque não é possível o homem roubar a Deus. 

ii) Procuração:  a única possibilidade é se Deus estiver assumindo a autoria da causa em nome de 

outros, as verdadeiras vítimas — a ‘nação’ rouba a ‘Deus’ ao roubar os ‘destinatários’ dos dízimos 

e das ofertas (sacerdotes/levitas e pobres), que eram os fiadores da aliança entre Deus e o povo;  

iii) Analogia com Mt 25.38, 45: quando a nação roubava os dízimos e ofertas dos levitas e pobres, 

privando-lhes de ‘mantimentos’, era a Deus que roubavam; 

e) Conclusão:  

i) Deus assume o lugar das vítimas do desvio dos dízimos, ou seja, os levitas (sem propriedades) 

e os pobres (sem meios de vida), assumindo ele mesmo o prejuízo deles. 

ii) Os levitas eram vulneráveis, como demonstra Ne 13.10: quando os levitas não recebiam os 

dízimos, eles eram obrigados a abandonar o serviço do culto e voltar para seus campos. 

iii) Os pobres eram negligenciados e não tinham como reivindicar seus direitos.  

iv) Ml 3.5: Deus toma o direito do diaristas, das viúvas, órfãos e estrangeiros.   

5) PARA REFLETIR:  


