
                      Estudo de Célula – Semana de 22 a 28/11/20  
 

SÉRIE – “Uma conversa com os profetas” 
 

Estamos em nosso décimo encontro dessa série e hoje teremos os textos do profeta Miquéias como base 
para nossa reflexão. Miquéias nasceu em Morasti, uma vila no interior do Reino de Judá, a oeste de Hebrom. 
Por sua origem camponesa, assemelha-se muito a Amós, trazendo exemplos cotidianos e rurais para 
ministrar verdades em muitas ocasiões.  
 

10º ESTUDO: A VOZ DA MISERICÓRDIA  
 

BASE BÍBLICA: “Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do 
remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar 
amor. De novo terás compaixão de nós; pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas 
profundezas do mar.” (Miquéias 7.18-19) 
 

 

OBJETIVO: Levar os participantes a refletirem como Deus tem sido misericordioso e amoroso para conosco, 
e também como sermos condutor dessa verdade para outras pessoas. 
 
 

COMPARTILHAMENTO: 

Baseados no livro de Miquéias somos convidados a refletir na misericórdia do nosso Pai e também vivenciá-la 
no nosso convívio diário. Miquéias foi essa voz para lembrar ao povo quem Deus era e o que Ele tinha feito.                                                                                                                                                             
 

1- PENSANDO NESSA PERSPECTIVA DE LEMBRAR QUEM É DEUS, COMPARTILHE: QUEM É DEUS 
PARA VOCÊ? O QUE FAZ VOCÊ SE LEMBRAR DISSO NO SEU DIA A DIA OU EM CIRCUNSTÂNCIAS 
ADVERSAS?     
Para não nos esquecermos de quem é Deus e de tudo o que Ele faz precisamos: 
 
 

 TRAZER Á MEMÓRIA TUDO QUE DEUS JÁ FEZ – MIQUÉIAS 6.4-5a “Eu os tirei do Egito, e o redimi da 
terra da escravidão; enviei Moisés, Arão e Miriã para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, 
rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor respondeu.” Miquéias está diante de um povo que já 
havia experimentado inúmeras intervenções sobrenaturais do cuidado de Deus ao longo da história.  E o 
próprio Deus está, através do profeta, convidando seu povo a lembrar de tudo o que eles já viveram e de 
como Deus cuidou de cada detalhe, libertando, provisionando, protegendo e transformando até mesmo as 
maldições em bênçãos. Assim também acontece hoje. Por piores e mais difíceis que estes últimos meses 
possam ter sido para cada um de nós, precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança.  
 

 CONFIAR NO PLANO DE DEUS – MIQUÉIAS 6.5b “Recorde a viagem que você fez desde Sitim até 
Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos.” Esse apontamento do profeta faz uma referência 
a Sitim, onde a conquista da terra era só uma promessa e foi de lá que os espias saíram para espiar a terra. 
Mas, quando se refere a Gilgal, diz respeito à concretização do sonho. Em Gilgal, temos alguns 
acontecimentos importantes : 1) a geração que cresceu no deserto foi circuncidada(Js 5.1-8); 2) a primeira 
páscoa celebrada em Canaã foi realizada em Gilgal (Js 5.10); 3) Foi em Gilgal que o maná cessou ( Js 5.9-
10); 4) Foi de Gilgal que  Josué começou a distribuir os territórios ( Js 14.6); . Podemos inferir que Deus está 
declarando, através de Miquéias, “De Sitim a Gilgal”: “Eu estou cuidando de tudo, do começo ao fim, do início 
da jornada ao término dela; de quando nada era concreto para a realização da promessa.” Assim, acredite: 
Deus está no controle de tudo, e confiar no plano dEle para nós é sempre o melhor que podemos fazer. 

 

 RECEBER O AMOR E O PERDÃO DE DEUS HOJE – MIQUÉIAS 7.18-19 “Quem é comparável a ti, ó 
Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não 
permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós; 
pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar.” A 
expressão que aparece no verso 18, “quem é comparável a Ti, ó Deus”, talvez seja uma correlação com o 
nome de Miquéias que significa “quem é como Deus”. Embora, em vários momentos de seu livro, o profeta 
apresente palavras de condenação e juízo, também aponta para a misericórdia e amor de Deus sobre todos 
nós. De forma poética e linda, Miquéias apresenta a ideia de que o nosso Deus não se alegra em expor 
nossa vergonha, mas atira nossos pecados nas profundezas do mar. 
 

2- QUANDO TRAZEMOS À MEMÓRIA TUDO O QUE DEUS JÁ FEZ POR NÓS, SOMOS CONDUZIDOS 
À GRATIDÃO. QUAIS MOTIVOS VOCÊ TEM PARA SER GRATO AO SENHOR HOJE? 
Hoje somos encorajados a andar com o tanque cheio de gratidão e confiar que Deus sabe o que é melhor 
para nós e também somos convidados a sermos condutores dessa verdade para outras pessoas, trazendo à 
memória que através de Cristo temos os nossos pecados perdoados e totalmente esquecidos.   
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês” diz o Senhor 
“planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.” Jr 29.11 


