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LIÇÃO 15 — O DÍZIMO EM MALAQUIAS  

1) INTRODUÇÃO: 
a) Revisão: Na Lição 14, analisamos a prática do dízimo no terceiro período pós-exílico, 
destacando a reforma de Esdras e Neemias. 
b) Objetivo: analisar no contexto de Malaquias, no segundo período pós-exílico.  

2) MALAQUIAS, O PROFETA 
a) Autor:  

i) Nome: o nome mal'âkı̂y ocorre apenas uma vez em Ml 1.1; ou seja, não há mais ninguém com 
esse nome na Bíblia e o profeta jamais é mencionado nominalmente.  
ii) Significado: “meu mensageiro” (mal'âk, anjo); a palavra aparece em 3.1 — “Eis que eu envio 
o meu mensageiro que preparará o meu caminho” e “mensageiro da aliança” (ver 2.7);  
iii) Conclusão: cogita-se que Malaquias seja um título ou pseudônimo; porém, como o mensageiro 
de 3.1 é futuro, é razoável concluir que se trata do nome de um profeta, como está no cânon.  

b) Datação: não há qualquer informação sobre a época em que o profeta viveu; porém, as 
evidências internas (redação) permitem concluir que se trata do período persa; 

i) Posição no cânon:  após os livros de Ageu e Zacarias, que são claramente pós-exílicos;  
ii) Templo: referências a sacrifícios e sacerdotes indicam que o templo já havia sido construído 
há um certo tempo e seu funcionamento estava decaído; 
iii) Governador (pehâ, 1.8; cf. Ag 1.1; Ne 5.14): o modo de governo local indica o período persa; 
iv) Reforma: não menciona Esdras e Neemias, indicando a possibilidade de ser anterior a eles.  
v) Problemas semelhantes ao tempo de Esdras e Neemias:  

problema Malaquias Neemias Esdras  
casamentos mistos 2.11-15 13.1-3; 23-27 Ed 9.1,2 
fracasso do dízimo 3.8-10 13.10-14  
negligência com a guarda do sábado 2.8-9; 4.4 13.15-22  
sacerdotes corruptos 1.6-2.9 13.7-9  
problemas sociais (pobres) 3.5  5.1-5  
indisposição de contribuir com o templo  3.8 10.23-39; 13.10  

vi) Conclusão:  
(1) Hipótese: o profeta pode ter vivido entre o tempo de Zorobabel/Ageu/Zacarias (538-516 
a.C., cf. Ed 1 – 6) e Esdras (458 a.C.)/Neemias (445 a.C.), portanto entre 475-450 a.C.;  
(2) Alternativa: Malaquias teria atuado entre os dois períodos de governo de Neemias;    

c) Ministério: 
i) Otimismo: apesar de todas as dificuldades enfrentadas na construção do templo, o povo havia 
concluído a obra e organizado o culto a Yavé; as profecias de Zacarias indicam restauração do 
sacerdócio e apresentam promessas de Deus;  
ii) Profecias: havia expectativa no cumprimento das profecias de Ezequiel sobre o novo templo;  
iii) Pessimismo: porém, a situação do povo, a pobreza da província, a subordinação ao império 
persa, a corrupção dos líderes e dos sacerdotes — tudo isso levou ao desânimo generalizado;  
iv) Profetismo de Israel: Malaquias é o último profeta da tradição iniciada com Amós (séc. VIII). 
v) Ousadia: dirigir a palavra profética aos sacerdotes que eram os mensageiros oficiais (Ml 2.7).  



3) MALAQUIAS, O LIVRO 
a) Título:  

i) “sentença”: heb. massá, profecia de juízo (Is 13.1; 14.28; 15.1; 17.1; 19.1; 21.1, 11, 13; 22.1, 
25; 23.1; 30.6; Ez 12.10; Na 1.1; Hb 1.1; Zc 9.1; 12.1);  
ii) exemplo: “Quando, pois, este poco te perguntar, ou 1qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo: 
qual é a sentença pesada do Senhor? então lhe dirás: Vós sois o peso” (Jr 23.33-36); 
iii) outros significados: ‘peso’, ‘carga’ (Ex 23.5; 2Rs 5.17); encargo, tarefa (Nm 4.15ss; 11.11); 
tributo (2Cr 17.11);  opressão (Os 8.10); 

b) Nome de Deus: “Senhor dos Exércitos” (26 vezes); autoridade, solenidade.  
c) Destinatários:  

i) “contra Israel” (1.1): o profeta se refere a “Israel”, evocando a unidade que não existia mais;  
ii) “sacerdotes” (1.6; 2.1): casa de Levi (2.4-6,8; 3.3); eles são “mensageiro do Senhor” (2.7);  
iii) povo: Judá e Israel (2.11); Jerusalém, sede do santuário (2.11); qualquer homem (2.12);  
iv) conclusão: o livro não se dirige apenas aos sacerdotes, mas primeiramente a eles, porque eram 
a principal liderança do povo; o governo político vai sendo substituído pelo dos sacerdotes, dando 
origem ao poderoso ofício sacerdotal que vai atingir seu auge com os asmoneus;   

d) Estrutura:  
i) Característica singular:  em forma de debates; seis debates ao todo; 
ii) Forma:  

(1) afirmação de Deus/profeta contra o povo: “Eu vos tenho amado” (1.2a);  
(2) réplica do povo (artifício): “Em que nos tem amado?” (1.2b);  
(3) resposta de Deus/profeta: “Todavia eu amei Jacó, porém aborreci a Esaú” (1.2c-3a); 

iii) Exceções: o sobrescrito (1.1) e apêndice (4.4-6); 
e) Debates: cinco debates em dois grupos 

i) Primeiro debate:  o amor de Deus  (1.2-5);  1º grupo: 
ii) Segundo debate:   desprezo dos sacerdotes contra Deus (1.6 – 2.9);  foco no presente —  
iii) Terceiro debate:  quebra da aliança de Israel (2.10-16);  problemas  
iv) Quarto debate:  a justiça de Deus (2.17 – 3.5);  2º grupo 
v) Quinto debate:  chamada ao arrependimento (3.6-12);  foco no futuro —   
vi) Sexto debate: palavras duras contra o Senhor (3.13 – 4.3); Dia do Senhor  

4) MALAQUIAS, A MENSAGEM  
a) Lei e profetas: “Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para 
todo o Israel, a saber estatutos e juízos” (4.4) referências à aliança com Arão (Levi, 2.4-6,8; 3.3) e 
ao profeta Elias — “Eis que vos enviarei o profeta Elias” (4.5);   
b) Aliança: com Jacó (1.2-5), com Levi (2.4), com o povo, por meio de Moisés (4.4); 
c) Deus: fala em primeira pessoa em 47 dos 55 versículos; apresenta-se como Pai e trata Israel 
como filho (1.6; 2.10; 3.17); mas também é senhor e rei (1.6, 14);  
d) Acusações: Deus acusa o povo de infidelidade, mas faz promessas de restauração.  
e) Proteção: da mulher (2.14-16); dos trabalhadores, viúvas, órfãos e estrangeiros (3.5); 
f) Dia do Senhor: Deus vem para refinar e julgar (3.2-5); os ímpios serão destruídos (4.1); a vinda 
do Senhor ao seu templo (3.1b), será apregoada por um mensageiro (3.1a; 4.5).    

5) PARA REFLETIR:  


