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LIÇÃO 19 — MALAQUIAS E O QUINTO DEBATE (3ª parte) 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na Lição 18, analisamos a segunda parte do quinto debate de Malaquias (3.9-10c). 

b) Objetivo: continuar a análise do quinto debate de Malaquias para resolver três problemas: o que 

significam as expressões “provem-me nisso”, “abrir as janelas do céu” e “bênçãos sem medida”.  

2)  ML 3.10d: PROVAR A DEUS  

a) “Provai-me”: única ocorrência em que Deus chama o povo a prová-lo; não tem paralelo no AT; 

a Bíblia Hebraica traduz “testai-me agora nisto”.  

b) Provar: estudo do verbo provar em português e hebraico.  

i) Português: o verbo provar tem diversas aplicações “(1) demonstrar a verdade”; “(2) dar 

testemunho, prova, demonstração de; evidenciar, revelar;” “(4) conhecer por experiência própria; 

experimentar; sofrer; (5) fazer experiência; tentar, experimentar, testar; (6) tirar a prova de alguma 

coisa” “(6.1) comer ou beber um bocadinho de (algo) para saber se é bom, se não está estragado 

etc.; experimentar; (6.2) experimentar (roupa, calçado etc.)” (Houaiss).  

ii) Hebraico: usa verbos diferentes, com sentidos diferentes, todos traduzidos como ‘provar’;  

(1) bâhan: ocorre 32 vezes no AT (DITAT); ‘provar’, ‘testar’ (metais, pessoas, coração), 

‘examinar minuciosamente’; no AT, Deus é sempre o sujeito do verbo bâhan (DITAT).  

(a) Exemplos: Deus prova pessoas — “Bem sei [...] que tu provas os corações e que da 

sinceridade te agradas;” (1Cr 29.17); “O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio” (Sl 11.5); 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos” 

(139.23); “ purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro” (Zc 13.9); 

(b) Exemplos: pessoa prova pessoa — José provou seus irmãos no Egito (Gn 42.15-16);  

(c) Exemplos: pessoa prova a Deus (sentido excepcional e negativo) — “não endureçam o 

coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados 

me tentaram (nâsâh), pondo-me à prova (bâhan), apesar de terem visto o que eu fiz” (Sl 95.8-

9); “fazei prova de mim” (Ml 3.10); “eles tentam a Deus e escapam” (Ml 3.15).  

(2) nâsâh: ocorre 36 vezes no AT; ‘pôr à prova’; semelhante ao v. bâhan; no AT, uma pessoa 

é o sujeito de nâsâh, (pessoa prova pessoa), mas, às vezes, Deus é o sujeito (Deus prova pessoa).  

(a) Exemplos: Deus prova pessoas — Deus provou Abraão (Gn 22.1), Deus provou o povo 

em Mara (Ex 15.25), Deus provou o coração do povo no deserto (Dt 8.2, 16);   

(b) Exemplos: pessoa prova pessoa/coisa: a rainha de Sabá provou Salomão (1Rs 10.1); 

Daniel foi provado na corte (Dn 1.12); Davi provou a armadura de Saul (1Sm 17.39); 

(c) Exemplos: pessoa prova a Deus (sentido negativo) — o povo tentou a Deus no deserto 

dez vezes (Nm 14.22); “Não tentarás [nâsâh] o Senhor, teu Deus, como o tentaste em Massá” 

(Dt 6.16; c/c Mt 4.7; Lc 10.25; 1Co 10.9 [ekpeirazo]); Gideão provou a Deus (Jz 6.39);  

(3) tâ‛am: ‘provar’ (alimento), ‘comer’; ‘perceber’; substantivo ‘sabor’, ‘gosto’;  

(a) sentido literal: ‘experimentar’, ‘provar com a língua’ — “provar pão”, “provar mel” (1Sm 

14.24, 29); “sentir o gosto daquilo que come e bebe” (2Sm 19.35); “e o sabor [do maná] era 

como o sabor de azeite fresco” (Nm 11.8; Ex 16.31). 

(b) sentido figurado: “Provai e vede que o Senhor é bom” (Sl 34.8); julgar: “o ouvido não 

submete à prova [bâhan] as palavras, como o paladar prova [tâ‛am] as comidas?” (Jo 12.11);  
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c) Problema:  

i) Quando o ser humano é o sujeito do v. bâhan e Deus é o objeto, o sentido é sempre negativo.   

ii) O chamado de Deus ao povo para submetê-lo à prova (bâhan) é único em toda a Bíblia. 

iii) No contexto posterior imediato, o sentido é paralelo com ‘soberbos’ e ‘ímpios’ (Ml 3.15); a 

leitura de Ml 3.10 com 3.15 permite a seguinte interpretação: o v. 15 fala daqueles que praticaram 

a provação do v. 10; Deus disse: ‘Sujeitem-me à prova e eu os farei prosperar’ (3.10) e eles, de 

fato, submeteram Deus à prova e prosperaram (3.15).   

d) Solução: 3 possibilidades — 

i) desafio irônico: ‘Eu sou fiel, mas vocês não são! E querem me provar? Vocês que ousem me 

provar!” — o problema é que essa interpretação não combina com o contexto;  

ii) proposta para não ser aceita: ‘Eu sou fiel, mas vocês não são! Se não acreditam, façam a prova!’ 

— o sentido é levar o povo ao arrependimento e demovê-los de testar a Deus. Se eles se voltassem 

para Deus e entregassem sua parte, eles já teriam se arrependido e toda prova seria desnecessária.   

iii) concessão de Deus: ‘Eu sou fiel! Mas vocês não são! Eu não tenho que dar provas da minha 

fidelidade, mas vou me rebaixar e me deixar provar para conquistá-los!’ — essa opção é mais 

adequada porque o convite da ‘prova’ parte do próprio Deus e é afiançada por bênção.   

3) ML 3.10e: “JANELAS DO CÉU”  

a) “janelas dos céus”: a expressão evoca a memória do dilúvio; em Isaías, ocorre uma expressão 

paralela, também com sentido de juízo de Deus.  

i) Dilúvio: “...as janelas dos céus se abriram” (Gn 7.11; 8.2); 

ii) Isaías: “porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem” (Is 24.18);  

b) Significado: chuvas torrenciais, inundação de água.  

c) O povo estava enfrentando sequidão e pragas, mas Deus oferece inundação! O que o agricultor 

precisa é de chuva boa na hora certa, ou seja, nem seca, nem inundação. 

d) Conclusão: a expressão “janelas do céu” está em linha com o convite para provar a Deus, como 

se Deus dissesse: “É de provas que vocês precisam? Eu posso derramar águas como dilúvio”. 

4) ML 3.10f: “BÊNÇÃOS SEM MEDIDA”  

a) Bênção e chuva:  

i) o verbo ‘derramar’ pede o objeto ‘chuva’, mas ocorre ‘bênção’ (“chuva de bênçãos”, Ez 34.26);  

ii) bênção em forma de chuva, que garante a fertilidade dos campos (Dt 11.14; 28.8, 12; Lv 26.3ss; 

Jl 2.23s; Zc 10.1; 14.17s);  

iii) “de bênçãos o cobre a primeira chuva” (Sl 84.6);  

iv) “derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca; derramarei do meu Espírito 

sobre a tua posteridade, e a minha benção sobre os teus descendentes” (Is 44.3);  

v) “bênçãos dos altos céus” (Gn 49.25): ref. a chuva.  

vi) Conclusão: a ideia de chuva está subentendida (implícita) na ideia de bênção.  

b) “sem medida”: heb. ad beli day;   

i) Tradução lit.: ‘até não (haver) suficiência’, ‘até não haver necessidade’ ou ‘espaço suficiente’;  

ii) Bíblia Hebraica: “para que haja mais do que suficiente” (Ml 3.10). 

iii) Bênção abundante: o dízimo é dado em medida, mas a bênção é sem medida;  

iv) Conclusão: a ‘bênção sem medida’ está na partilha — ou seja, não é que a entrega dos dízimos 

e ofertas na casa do tesouro traz ‘bênçãos sem medida’ como recompensa, mas que a generosidade 

na entrega dos dízimos e ofertas é a ‘bênção sem medida’. 

5) PARA REFLETIR  


