
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
7. O povo especial de Deus (Miqueias) 
 
Material bíblico: Mq 1:1-9, 2 Co11:23-27, Mq 2:1-11, 5:02, 6:1-8, 7:18-20. 
Citações 
• Certifique-se de que você está fazendo o que Deus quer que você faça - então  faça-o com 

todas as suas forças. George Washington 

• Fazer a vontade de Deus, faz com que eu fique sem tempo me para discutir seus planos. 
George MacDonald 

• A vontade de Deus não é algo que você adiciona à sua vida. É um caminho que você 
escolhe. Ou você se alinha com o Filho de Deus ... ou se rende aos princípios que 
governam o resto do mundo. Elisabeth Elliot 

• Deus ama a derramar seu Espírito com poder sobre aqueles que se atrevem a alinhar 
radicalmente seus propósitos com os dEle. Steve Childers 

• O ladrão arrependido que morreu junto com Jesus no Calvário fora muito mais perfeito do 
que os santos que o pregaram na cruz. E ainda, abstratamente falando, o que é mais santo 
do que o sacerdócio e menos santo do que o estado de um criminoso? O ladrão moribundo 
tinha, talvez, desobedecido a vontade de Deus em muitas coisas, mas no evento mais 
importante de sua vida, ele  O ouviu e obedeceu. Os fariseus haviam guardado a lei ao pé 
da letra e passaram suas vidas em busca da perfeição mais escrupulosa. Mas eles tanto  
viam a perfeição somente como uma abstração, que quando Deus manifestou Sua vontade 
e Sua perfeição de forma concreta e definitiva, não tiveram outra escolha que não  rejeitá-
la. Thomas Merton 

• Uma vida sem reflexão não vale a pena de ser vivida. Sócrates 

 

Perguntas 
 Como o povo especial de Deus pode agir de maneira tão terrivelmente errada? O que isso 
significa para nós hoje? Como Deus trata os que se opõem a Ele e escolhem o mal, enquanto 
professam ser seu povo? Qual é o problema fundamental na relação das pessoas com o seu Deus? O 
que Deus realmente quer? 
 
Resumo  Bíblico 
 A mensagem de Miqueias é semelhante a de muitos dos profetas do Antigo Testamento:  o juízo 
iminente junto com o sofrimento de Deus a respeito de seu povo. A razão do juízo são os maus 
caminhos do povo e o julgamento é justo (ver, por exemplo, Mq 2:1), mas  mesmo assim, Deus 
chora e promete salvação. Paulo faz referência à hostilidade que ele recebeu do povo de Deus em 2 
Coríntios 11:23-27. Miquéias 5:2 contém a promessa de um salvador que nasceria em Belém. Em 
Miquéias 6:8 (NIV) encontramos resumida toda a perspectiva: "Ele te declarou, ó homem, o que é 
bom; e que é o que o SENHOR pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a e andes 
humildemente com o teu Deus?"A conclusão de Miquéias (7:18-20) é mais uma vez a promessa do 
amor redentor de Deus. 
 
Comentários 
 O que Deus realmente quer? A maioria de nós luta com isso. Lembro-me de uma senhora 
doente no hospital,  que se encontrava na cama ao lado de um membro da igreja que eu visitava. "Se 
eu der todo meu dinheiro para a igreja, acha que Deus me curaria", perguntou-me ela. Expliquei que 
aquele não era o tipo de Deus em  que eu acreditava, e que, de qualquer maneira, aquele não era o 
caminho se tentar conduzir uma negociação! 
 Semelhantemente ao profeta Miquéias, perguntamos: "Com que me apresentarei ao SENHOR, e 
me inclinarei diante do Deus altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros 



de um ano? Agradar-se-á o SENHOR de milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de azeite? 
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha 
alma?”  
(Mq 6:6-7NVI). 
 Quando olhamos para todas as normas que Deus nos coloca no Antigo Testamento, a forma 
como está escrito que o santuário deveria ser feito, como os sacrifícios eram para ser realizadas, 
como os adoradores deveriam comportar-se, parece que Deus é uma pessoa muito exigente, quase ao 
ponto de ser obsessivo, como minha tia teria dito. 
 Deus é realmente exigente? E o que dizer de todos aqueles sacrifícios, afinal? Era isso que Ele 
queria? Em Isaías, Deus diz ao seu povo: "De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, 
diz o SENHOR? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados; nem 
me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer 
perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viésseis a pisar os meus átrios? 
Não continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os 
sábados, e a convocação das assembleias; não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião 
solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia; já me são pesadas; já 
estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus 
olhos; e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão 
cheias de sangue. 
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer 

mal. Aprendei a fazer o bem; procurai o que é justo; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai 
da causa das viúvas. (Is 1:11-17 NVI, grifo meu.) 
 Por outro lado, é muito estranho ouvir isso do Deus que deu instruções muito detalhadas 
exatamente a respeito de como fazer aquelas coisas! Podemos imaginar as pessoas dizendo: "Mas, 
mas, é isso que você queria, não é? Estamos apenas seguindo as regras, os requisitos que você nos 
deu! " 
 O nosso problema é que queremos fazer apenas o necessário, especialmente quando se trata de 
Deus. Basta fazer o que Ele quer, dizemos a nós mesmos. Não vale a pena discutir, afinal ele é Deus, 
certo? Então, por que ficarmos preocupados se o que fazemos não faz sentido? Basta fazê-lo e 
pronto! Basta seguir as exigências, e tudo ficará bem. 
 Martinho Lutero subiu de joelhos os degraus da Catedral de São Pedro, pensando que era aquilo 
que Deus queria.  Saulo, antes de se tornar Paulo, perseguia os cristãos, porque achava que era o que 
Deus queria que ele fizesse. 
 A resposta para a pergunta "o que Deus quer?" é a base de todas as religiões teístas. As 
diferentes respostas expressam nossas  diferentes ideias sobre o que Deus quer: sacrifício, ritual, 
penitência, abnegação, boas obras, dinheiro, tempo, talentos ... 
 Mas o que Deus realmente quer? 
 Pesquisando as escrituras, encontramos Jesus dizendo aos seus contemporâneos religiosos,  “... 
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas eles falam a meu respeito.” 
  "Vinde, pois, e arrazoemos," diz o Senhor. (Isaías 1:18). Por meio de Isaías, Deus nos convida a 
raciocinar junto com ele, logo em seguida à parte que acabamos de ler sobre não trazer ofertas vãs e 
aprender a fazer o que é certo. 
 Isso nos traz de volta ao resumo de Miquéias 6:8 "…o que o SENHOR pede de ti, senão que 
pratiques a justiça, e ames a e andes humildemente com o teu Deus?” É só isso? Podemos perguntar. 
Parece muito simples. E este é o evangelho? Então, vamos analisar o que isso realmente significa ... 
 Agir com justiça: fazer o que é certo para os outros. Esse senso de justiça está dentro de nós, 
não importa o que façamos para tentar renega-lo! Deus é a fonte da justiça, por que ele é justo, não 
apenas no sentido de ser correto, mas  também no sentido de  ser justo, honesto e integro, é assim 
que Ele nos trata. Habacuque perguntou: "Até quando, Senhor? porque ele via a injustiça continuada.  
Abraão pediu: "Não fará justiça o juiz de toda a terra?" Na verdade, o que procuramos? Não é a 



mesma coisa: que Deus deveria agir corretamente para que todos tivessem o melhor? Somos 
instruídos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, onde habita a justiça. 
 Amar a misericórdia: demonstrar bondade e perdoar os outros. Jesus disse ao povo de sua 
época: “pesquisem o que isto significa: 'Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Pois eu não vim 
chamar os justos. Vim para chamar os pecadores (Mt 9:13). Jesus também cita o Oséias 6:6, quando 
diz: "Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis 
os inocentes. (Mt12:7 NVI) , e Ele sentencia o juízo sobre os escribas e fariseus por negligenciarem 
a lei nos aspectos mais importantes: fazer o  que é certo, mostrar misericórdia e exercitar a confiança 
(veja Mateus 23:23.). 
 Andar humildemente com Deus: respeitosos amigos de Deus, compartilhando  com os outros a 
relação salvadora que tem  com  Ele. A exemplo do que Paulo escreve: "Não faça nada com o 
espírito de egoísmo ou orgulho, mas com humildade, pensar mais nos outros do que  em si mesmo." 
Filipenses 2:03 FBV. Não como servos, mas como amigos de um Deus que é digno de confiança: "Já 
vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado 
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.  
(João 15:15  NIV). Estamos "no círculo mais íntimo" de Deus. Então, como deve ser nossa vida, 
como resultado dessa relação? Nós  devemos agir com justiça, amar a misericórdia, e andar 
humildemente com o nosso Deus. 
 
Comentários de Ellen White 
 [Citação de Miquéias 6:8] Uma batalha constante  acontece entre agentes satânicos e seres 
celestiais. Satanás está jogando o jogo  mais importante de sua vida pelas almas dos homens. Se 
todos pudessem ver a corrente de capciosas tentações, se pudessem perceber as aparentemente 
celestiais decepções e enganos satânicos, teriam muito maior cautela. Haveria muito mais 
desconfiança da sabedoria humana e muito mais dependência de Deus. Mas, quando a nossa visão 
espiritual é cega, não percebemos os incidentes que ocorrem para transformar os passos do povo de 
Deus de caminhos seguros em caminhos escorregadios e não confiáveis. (Upward Look pg. 95) 
 Talvez tenhamos de permanecer aqui neste mundo por muitos anos mais por conta de nossa 
insubordinação, semelhante aos filhos de Israel, mas pelos méritos de Cristo, Seu povo não precisará 
acrescentar mais pecados ao pecado,  e continuar responsabilizando a Deus pelas consequências de 
suas próprias ações errada. Será que homens  que dizem crer na Palavra de Deus verdadeiramente 
aprenderam a lição de que a obediência é melhor do que sacrifício? "Ele te declarou, ó homem, o 
que é bom; e que é o que o SENHOR pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a e andes 
humildemente com o teu Deus?” (Mq 6:8) ... 
 As igrejas devem agora estar agindo com toda a sua força, com toda sua capacidade, talentos e 
meios, realizando o trabalho, mostrando da forma mais ampla ao mundo o poder da verdade 
invencível. 10MR {278} 
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