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QUEBRA-GELO  
Peça que compartilhem como foi a gincana para eles. 
 
Oração breve 
Ore pedindo que Deus fale ao coração de cada um no 
encontro. 
 
EDIFICAÇÃO: RESSIGNIFICANDO O SACERDÓCIO! 1º 

PEDRO 2:5 - também vós mesmos, como pedras que 

vivem, sois edificados casa espiritual para serdes 

sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios 

espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus 

Cristo. MALAQUIAS 1:1,2 – 1 Agora, ó sacerdotes, para 

vós outros é este mandamento. 2 Se o não ouvirdes e 

se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu 

nome, diz o SENHOR dos Exércitos, enviarei sobre vós 

a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos; já as 

tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no 

coração.  

 

INTRODUÇÃO  

Dando continuidade à série: “TEMPO DE FAZER AS 

CONTAS”, hoje Malaquias traz à tona a vida espiritual 

do sacerdotes. É importante lembrar que no contexto 

no Novo Testamento, todos nós, discípulos de Jesus, 

nos tornamos “Sacerdócio Real” de Cristo, ou seja, essa 

palavra é para cada seguidor de Jesus. QUAIS OS 

PERIGOS NA VIDA DO SACERDOTE?  

1. PERDERAM SUA CONEXÃO COM DEUS (V. 2) MUITA 

OCUPAÇÃO, POUCA INTIMIDADE! Ocuparam-se com 

tantas coisas que perderam a capacidade de ouvir a voz 

de Deus. A Familiaridade com o serviço do culto faz 

com que se torna mecânico. Ler a Bíblia para produzir 

sermões não é se alimentar da Palavra. “OUVE, OH 

ISRAEL!” Essa é a expressão que antecede os dois 

grandes mandamentos!  

 

2. PERDERAM SUA CREDIBILIDADE (Vs. 6 a 8) MUITA 

FALAÇÃO, POUCO EXEMPLO! • Nossa mensagem tem 

que ser clara e bíblica. Nossa opinião tem que estar 

submetida aos princípios da Palavra. • Nós seremos 

ouvidos o tanto quanto tivermos CREDIBILIDADE. • 

Ilustração do palhaço: “O circo está pegando fogo”.  

 

3. PERDERAM SUA CASA (Vs. 11 a 15) MUITO NO 

PÚBLICO, POUCO NO PRIVADO! O profeta Malaquias 

denuncia: Tem muito “teatro” acontecendo no culto 

público, mas a vida dentro de casa está deixando a 

desejar. Veja:  

13 Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e 

choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus porque 

ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. 

14 E cada um de vocês pergunta: "Por quê?" É porque 

Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a 

mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua 

companheira, mas você quebrou a promessa que fez na 

presença de Deus de que seria fiel a ela. 

 O Senhor não abre mão dos valores da família. Conta 

muito mais pra Deus como eu vivo em casa do que 

aquilo que eu faço no culto. Minha maior expressão de 

adoração acontece no SECRETO. 

 

CONCLUSÃO (Vs. 3:16 a 4:3)  

O profeta Malaquias mostra o grande e severo juízo de 

Deus: 3 Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de 

vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em 

sacrifício. E além disso vocês serão levados para o lugar 

onde as fezes são jogadas. 4 Assim vocês saberão que 

eu estou dando esta ordem a fim de que a minha 

aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, 

não seja quebrado. Sou eu, o SENHOR Todo-Poderoso, 

quem está falando. Em primeiro lugar, uma palavra aos 

ministros!  

EU (Eli) costumo dizer para pastores e ministros de 

adoração: “Bem-vindos, corajosos! Vocês vieram para 

o lugar mais perigoso da Igreja: o altar!” Como pastores 

desse rebanho entendemos que essa exortação feita 

por Malaquias vem primeiro a nós. O chamado 

vocacional é um privilégio, mas é acima de tudo uma 

grande responsabilidade. Em segundo lugar, um alerta 

para todos os Sacerdotes Reais em Cristo Jesus! É 

necessário um conserto, um alinhamento da vida aos  
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princípios de Deus, pois o Senhor não aceitará menos 

que isso da nossa parte. Muito se fala de sucesso, mas 

a verdade é que não fomos chamados para dar certo, 

fomos chamados para sermos fiéis! * * * *  

 

Compartilhamento 

 

1. Como tem sido sua experiência de ouvir a deus 

no seu quarto de escuta?  

 

2. Há áreas na sua vida que comprometem sua 

seu testemunho como discípulo? O que você 

vai fazer a respeito disso?  

 

3. 3. O que você pode melhorar na sua vida 

familiar para que sua casa expresse um lar 

sacerdotal? 

 
 
 

Oração 
Ore de acordo com o compartilhamento. Ore por 
cada um que compartilhar alguma dificuldade em 
seu relacionamento com Deus. 
 

 

 


