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Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte final – MIQUEIAS Capt. 7.14 -20    

Chega ao fim o livro de Miquéias:  

 
  No versículo 14 é Jerusalém (ou Judá) quem fala. -  

 Jerusalém pede para ser apascentada como nos tempos antigos. Lembra-se 
do passado, quando o povo era guiado pelo próprio Deus.  

Na esperança do profeta Deus é o Pastor do seu povo(14).  

O povo sente saudades do tempo em que Deus o guiava pela estrada da 
abundância, nos dias passados 

 

  O locutor do versículo 15 é Deus –   

Se é realmente isto que o povo quer, se o pedido é feito de coração, Deus 
promete mostrar maravilhas (v. 15)!  

Ele pode mostrar maravilhas, mas nem sempre pode fazê-lo, devido à nossa 
indiferença e à nossa vivência no pecado.  



Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte Final 02 – MIQUEIAS Capt. 7    

  

 

 

Do versículo 16 até ao fim do livro - Miquéias fala de um futuro 
radiante.  

 

Traz uma palavra esperançosa! Mas esse futuro e essa esperança estão 
diretamente ligados à conversão (expressa no pedido do versículo 14) e 
ao retorno à aliança (“como nos dias da tua saída da terra do Egito”).  

Entendo haver uma condição!  

 

 

 



Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte final 02 – MIQUEIAS Capt. 7    

O profeta começa falando das nações adversárias - Não 
podemos deixar de notar algo muito valioso que não é explicitamente 
declarado no livro, mas que se observa por todo o Antigo Testamento.    

 

Deus usa os pagãos - Em Miquéias, o cativeiro em Babilônia é 
mostrado como ato de Deus (2.10; 3.12; 4.10 e 5.1), mas ai do inimigo! 
Em Isaías 10.5, a Assíria é a vara da ira de Deus, mas ai dela! Yahweh 
é o Senhor da História e das nações. Usa quem quer, quando quer, 
como quer. (Pr Isaltino Gomes Filho).  

 Senhor da História - Esses textos nos fazem pensar na maneira 
como Deus dirige a História!  
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Quando virem o poder de Yahweh – (16, 17) – se envergonharão 
e serão humilhados.  

Uma tragédia para a Igreja é que o mundo nem sempre está vendo o 
poder de Deus em sua vida. Há chacotas de incrédulos, por causa da 
falta de bom senso de muitas programações e atividades que muitos 
cristãos praticam.                

Mas, conforme Miquéias, vendo o poder de Deus, os pagãos, tremendo, 
sairiam de seus lugares e até viriam ao Senhor. (17).  

 

O versículo 18a é uma exaltação a Yahweh – “quem é 
comparavel a ti, ó Deus”.  

 Quando Deus esquece, “esquece”! – perdoas o pecado e esquece a 
transgressão.  

 

 



Miqueias –  

CONCLUSÃO:  
 

 Ninguém é comparável a Deus! (18-20).  

 

a) Perdoa pecado;  

b) Esquece a transgressão; 

c) Não permaneces irado para sempre; 

d) Tem prazer em mostrar amor; 

e) Tem compaixão;  

f) Atira os nossos pecados no fundo do mar; 

g) Demonstra fidelidade e bondade; 

h) Cumpre as suas promessas;   


