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Ninguém é como o nosso Deus 
 

Miquéias 7:18, 19 
 

Introdução: Miquéias foi levantado por Deus como profeta e exerceu o seu ministério no 
oitavo século antes de Cristo. A sua mensagem teve como objetivo principal convocar a nação 
a voltar-se para Deus e abandonar o pecado. Nessa chamada ao arrependimento, Miquéias 
enfatiza o caráter amoroso do Deus de Israel, encorajando o povo a buscar a misericórdia 
divina. 

 
No capítulo 7, no versículo 18, Miquéias pergunta quem é semelhante ao nosso Deus. O mais 
interessante nisso tudo é que o nome Miquéias significa “Quem é como o Senhor?”. Veja que 
o próprio nome do profeta mostra que o nosso Deus é incomparável. Depois disso, Miquéias 
faz uma lista com as qualidades do caráter do Senhor. Vejamos, então, o que ele diz: 

 
1. Perdoa a iniquidade – em primeiro lugar, Miquéias diz que Deus perdoa as iniquidades. O 

perdão é a opção divina e não a condenação. Deus está sempre pronto a perdoar quando há 
um verdadeiro arrependimento no coração do homem. A maior prova disso é que Ele 
estabeleceu um caminho de salvação a partir do sacrifício do seu Filho Jesus. O homem estava 
perdido, mas o amor de Deus o fez oferecer o seu próprio Filho como oferta pelo pecado, a fim 
de que nós pudéssemos alcançar salvação plena. Ele é Deus de perdão, isso está impresso no 
seu caráter.  

 
2. Se esquece das transgressões – em segundo lugar, o profeta fala que Deus se esquece da 

transgressão do restante da sua herança. Deus não fica remoendo no seu íntimo os pecados 
que cometemos no passado. Ele não é relapso, não é um Deus bonachão que aceita tudo, 
porém, quando nos arrependemos e buscamos o seu perdão, Deus lança fora a afronta. Por 
isso Miquéias diz no fim do verso 19 que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do 
mar. Ou seja, Deus zera a conta, se esquece das transgressões daqueles que buscam nele o 
perdão.  
 
Algumas pessoas, quando ofendidas por outras, até dizem da boca pra fora que perdoaram 
aqueles que lhes ofenderam. Todavia, basta enfrentar algum desconforto para se lembrarem 
das ofensas que sofreram. Com Deus não é assim, o seu perdão é definitivo, Ele não volta 
atrás na sua indulgência e se esquece dos pecados que Ele perdoou e lançou nas profundezas 
do oceano.  

 
3. Não retém a sua ira para sempre – em terceiro lugar, diz o texto que Deus não retém a sua ira 

para sempre. Ainda que Deus possa se irar diante do pecado, Ele não se torna refém da sua 
própria ira. Algumas pessoas não conseguem perdoar porque a ira tomou conta delas. Porém, 
o nosso Deus é diferente, a sua ira passa e por isso Ele não se torna inflexível. 
 

4. Tem prazer na misericórdia – a quarta qualidade do caráter de Deus diz respeito à sua 
misericórdia. Miquéias explica que a ira do Senhor não é retida para sempre porque Deus tem 
prazer na misericórdia. Esse aspecto do seu caráter mostra toda a sua grandiosidade. O prazer 
de Deus não está na condenação, pelo contrário, o exercício da misericórdia é o que lhe dá 
alegria. Isso é completamente contrário à natureza humana, que se deleita no castigo dos 
outros.  
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5. Tornará a ter compaixão – no verso 19, Miquéias afirma que Deus tornará a ter compaixão de 

nós. A palavra “tornar” também significa voltar. É isso que o profeta quer que entendamos, 
que mesmo diante das nossas falhas e faltas, Deus permanecerá o mesmo, insistindo para que 
voltemos à sua presença. Ele não desiste de nós. O homem pode desistir de Deus, mas Deus 
não desiste do homem, e por isso, mesmo depois de ter compaixão do homem, ainda que ele 
saia da sua presença, Deus tornará a ter compaixão. 
 

6. Pisará as nossas iniquidades – em seguida, em sexto e último lugar, o profeta diz que Deus 
pisará aos pés as nossas iniquidades. Essa declaração faz menção ao caráter libertador do 
nosso Deus. Ele não somente tem misericórdia de nós, mas com o seu poder, nos liberta das 
nossas iniquidades, nos capacitando a viver a vida abundante que Ele nos prometeu. 
 
“E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás”. (Rm 16:20). 

 


