




INTRODUÇÃO



A palavra do Senhor que 
veio a Miquéias de Moresete 

durante os reinados de 
Jotão, Acaz e Ezequias, reis 
de Judá; a visão que ele teve 

acerca de Samaria e de 
Jerusalém:

Miquéias 1.1



Ouçam o que diz o 
Senhor: Fique de pé, abra 

processo perante os 
montes; que as colinas 

ouçam o que você tem a 
dizer.

Miquéias 6.1



Ouçam, ó montes, a 
acusação do Senhor; 

escutem, alicerces eternos 
da terra. Pois o Senhor tem 
uma acusação contra o seu 
povo; ele está entrando em 

juízo contra Israel.
Miquéias 6.2



Ouçam, todos os povos; 
prestem atenção, ó terra e 
todos os que nela habitam; 
que o Senhor Soberano, do 

seu santo templo, 
testemunhe contra vocês. 

Miquéias 1.2



Pois a ferida de Samaria é 
incurável; e chegou a 

Judá. O flagelo alcançou 
até mesmo a porta do meu 

povo, até a própria 
Jerusalém! 

Miquéias 1.9



Não contem isso em 
Gate, e não chorem. 
Habitantes de Bete-

Ofra, revolvam-se no 
pó. 

Miquéias 1.10



Saiam nus e cobertos de 
vergonha, vocês que moram 
em Safir. Os habitantes de 
Zaanã não sairão de sua 

cidade. Bete-Ezel está em 
prantos; foi-lhe tirada a 

proteção. 
Miquéias 1.11



Os que vivem em Marote se 
contorcem de dor 

aguardando alívio, porque a 
desgraça veio da parte do 
Senhor até às portas de 

Jerusalém. 

Miquéias 1.12



Habitantes de Láquis, atrelem 
aos carros as parelhas de 

cavalos. Esse foi o início do 
pecado da cidade de Sião, 
pois as transgressões de 

Israel foram aprendidas com 
vocês. 

Miquéias 1.13



Por isso vocês darão 
presentes de despedida a 
Moresete-Gate. A cidade 

de Aczibe se revelará 
enganosa aos reis de 

Israel. 
Miquéias 1.14



Trarei um conquistador 
contra vocês, que 

vivem em Maressa. A 
glória de Israel irá a 

Adulão. 

Miquéias 1.15



Rapem as suas cabeças em 
pranto por causa dos filhos 

nos quais vocês se tanto 
alegram; fiquem calvos 
como a águia, pois eles 

serão levados de vocês para 
o exílio.
Miquéias 1.16



Duas CERTEZAS 
que deve ter: 



Apesar das impressões em 
contrário o pecado sempre 
leva à perda e destruição  

1ª CERTEZA: 



1ª CERTEZA

PECADOS COMETIDOS



Ai daqueles que planejam 
maldade, dos que tramam 

o mal em suas camas! 
Quando alvorece, eles o 
executam, porque isso 

eles podem fazer. 
Miquéias 2.1



Cobiçam terrenos e se 
apoderam deles; cobiçam 
casas e as tomam. Fazem 
violência ao homem e à 
sua família, a ele e aos 

seus herdeiros. 
Miquéias 2.2



Portanto, assim diz o Senhor: 
Estou planejando contra essa 
gente uma desgraça, da qual 
vocês não poderão salvar-se. 
Vocês já não vão andar com 

arrogância, pois será tempo de 
desgraça.

Miquéias 2.3



16 Há seis coisas que o 
Senhor odeia, sete coisas 
que ele detesta: 17 olhos 
altivos, língua mentirosa, 

mãos que derramam 
sangue inocente,

Pv 6



Mas odeiam o bem e 
amam o mal; arrancam 
a pele do meu povo e a 
carne dos seus ossos. 

Miquéias 3.2



Seus líderes julgam a troco de 
suborno, seus sacerdotes ensinam 

por lucro, e seus profetas 
adivinham em troca de prata. E 

ainda se apoiam no Senhor, 
dizendo: O Senhor está no meio de 

nós. Nenhuma desgraça vai nos 
acontecer.

Miquéias 3.11



10 Não há, na casa do ímpio, 
o tesouro da impiedade, e a 

medida falsificada, que é 
maldita? 11 Poderia alguém 

ser puro com balanças 
desonestas e pesos falsos? 

Miquéias 6



Com as mãos prontas para 
fazer o mal, o governante 

exige presentes, o juiz aceita 
suborno, os poderosos 
impõem o que querem; 

todos tramam em conjunto.  

Miquéias 7.3



O melhor deles é como 
espinheiro, e o mais correto é 

pior que uma cerca de 
espinhos. Chegou o dia 
anunciado pelas suas 

sentinelas, o dia do castigo de 
Deus. Agora reinará a confusão 

entre eles.  
Miquéias 7.4



Não preguem, dizem os 
seus profetas. Não 

preguem acerca dessas 
coisas; a desgraça não 

nos alcançará. Ó 
descendência de Jacó,

Miquéias 2.6



é isto que está sendo falado: O 
Espírito do Senhor perdeu a 
paciência? É assim que ele 

age? As minhas palavras não 
fazem bem àquele cujos 
caminhos são retos?   

Miquéias 2.7



Se um mentiroso e enganador 
vier e disser: Eu pregarei para 

vocês fartura de vinho e de 
bebida fermentada, ele será o 

profeta deste povo!    

Miquéias 2.11



Assim diz o Senhor aos 
profetas que fazem o meu povo 
desviar-se; quando lhes dão o 
que mastigar, proclamam paz, 
mas proclamam guerra santa 
contra quem não lhes enche a 

boca:

Miquéias 3.5



Por tudo isso a noite virá 
sobre vocês, noite sem 

visões; haverá trevas, sem 
adivinhações. O sol se porá 
para os profetas, e o dia se 

escurecerá para eles. 

Miquéias 3.6



1ª CERTEZA

CONSEQUÊNCIAS 
NATURAIS



Não confiem nos 
vizinhos; nem 

acreditem nos amigos. 
Até com aquela que o 
abraça tenha cada um 
cuidado com o que diz.

Miquéias 7.5



Pois o filho despreza o 
pai, a filha se rebela 
contra a mãe, a nora, 

contra a sogra; os 
inimigos do homem são 

os seus próprios 
familiares.

Miquéias 7.6



1ª CERTEZA

JUÍZOS DE DEUS



Vejam! O Senhor já está 
saindo da sua 

habitação; ele desce e 
pisa os lugares altos da 

terra. 

Miquéias 1.3



Debaixo dele os montes se 
derretem como cera diante 
do fogo, e os vales racham 

ao meio, como que rasgados 
pelas águas que descem 
velozes encosta abaixo. 

Miquéias 1.4



Tudo por causa da 
transgressão de Jacó, dos 

pecados da nação de Israel. 
Qual é a transgressão de Jacó? 
Acaso não é Samaria? Qual é o 
altar idólatra de Judá? Acaso 

não é Jerusalém? 

Miquéias 1.5



Por isso farei de Samaria um 
monte de entulho em campo 

aberto, um lugar para plantação 
de vinhas; atirarei as suas 

pedras no vale e porei a 
descoberto os seus alicerces. 

Miquéias 1.6



Todas as suas imagens esculpidas 
serão despedaçadas e todos os 

seus ganhos imorais serão 
consumidos pelo fogo; destruirei 

todas as suas imagens. Visto que o 
que ela ajuntou foi como ganho da 

prostituição, como salário de 
prostituição tornará a ser usado. 

Miquéias 1.7



Os que vivem em Marote se 
contorcem de dor 

aguardando alívio, porque a 
desgraça veio da parte do 
Senhor até às portas de 

Jerusalém

Miquéias 1.12



Portanto, assim diz o Senhor: 
Estou planejando contra essa 
gente uma desgraça, da qual 
vocês não poderão salvar-se. 
Vocês já não vão andar com 

arrogância, pois será tempo de 
desgraça.

Miquéias 2.3



Por isso, eu mesmo 
os farei sofrer e os 

arruinarei por causa 
dos seus pecados.  

Miquéias 6.13



Porque vocês têm obedecido 
aos decretos de Onri e a todas 
as práticas da família de Acabe, 

e têm seguido as tradições 
deles. Por isso os entregarei à 

ruína e o seu povo ao desprezo; 
vocês sofrerão a zombaria das 

nações.
Miquéias 6.16



1ª CERTEZA

É DE DAR DÓ



Naquele dia vocês serão 
ridicularizados; zombarão de vocês 

com esta triste canção: Estamos 
totalmente arruinados; dividida foi 

a propriedade do meu povo. Ele 
tirou-a de mim! Entregou a 
invasores as nossas terras.

Miquéias 2.4



um dia clamarão ao 
Senhor, mas ele não lhes 

responderá. Naquela 
tempo ele esconderá 

deles o rosto por causa do 
mal que eles têm feito.  

Miquéias 3.4



Por causa disso chorarei e 
lamentarei; andarei 

descalço e nu. Uivarei 
como um chacal e 

gemerei como um filhote 
de coruja.

Miquéias 1.8



Vocês comerão, mas não 
ficarão satisfeitos; 

continuarão de estômago 
vazio. Vocês ajuntarão, mas 
nada preservarão, porquanto 
o que guardarem, à espada 

entregarei.
Miquéias 6.14



Vocês plantarão, mas não 
colherão; espremerão 
azeitonas, mas não se 
ungirão com o azeite; 

espremerão uvas, mas não 
beberão o vinho. 

Miquéias 6.15



Que desgraça a minha! Sou 
como quem colhe frutos de 
verão na respiga da vinha; 
não há nenhum cacho de 
uvas para provar, nenhum 

figo novo que eu tanto 
desejo.
Miquéias 7.1



Naquele tempo, que 
resultados colhestes? 
Somente as coisas de 

que, agora, vos 
envergonhais; porque o 

fim delas é morte. 
Rm 6.21



Naquele tempo, que 
resultados colhestes? 

Somente as coisas de que, 
agora, vos envergonhais; 

porque o fim delas é morte. 

Rm 6.21



Não se deixem enganar: 
de Deus não se zomba. 

Pois o que o homem 
semear, isso também 

colherá.  

Gl 6.7



Apesar dos pesares, você 
ainda pode desfrutar de 

toda bondade do Senhor  

2ª CERTEZA: 



2ª CERTEZA

REINO MESSIÂNICO



Mas tu, Belém-Efrata, embora 
sejas pequena entre os clãs de 
Judá, de ti virá para mim aquele 

que será o governante sobre 
Israel. Suas origens estão no 
passado distante, em tempos 

antigos.

Miquéias 5.2



2ª CERTEZA

TEM À DISPOSIÇÃO 
A GRAÇA



Mas, quanto a mim, graças 
ao poder do Espírito do 
Senhor, estou cheio de 
força e de justiça, para 
declarar a Jacó a sua 

transgressão, e a Israel o 
seu pecado.

Miquéias 3.8



2ª CERTEZA

TEM PLENAS CONDIÇÕES DE 
CUMPRI O QUE ELE QUER?



Com que eu poderia 
comparecer diante do 

Senhor e curvar-me perante 
o Deus exaltado? Deveria 
oferecer holocaustos de 

bezerros de um ano? 

Miquéias 6.6



Ficaria o Senhor satisfeito com 
milhares de carneiros, com dez 

mil ribeiros de azeite? Devo 
oferecer o meu filho mais velho 

por causa da minha 
transgressão, o fruto do meu 

corpo por causa do meu 
próprio pecado? 

Miquéias 6.7



Ele mostrou a você, ó 
homem, o que é bom e o 

que o Senhor exige: 
Pratique a justiça, ame a 

fidelidade e ande 
humildemente com o seu 

Deus.
Miquéias 6.8



A voz do Senhor está 
clamando à cidade; é 
sensato temer o teu 

nome! Ouçam, tribo de 
Judá e assembleia da 

cidade! 
Miquéias 6.9



10 Não há, na casa do ímpio, 
o tesouro da impiedade, e a 

medida falsificada, que é 
maldita? 11 Poderia alguém 

ser puro com balanças 
desonestas e pesos falsos?

Miquéias 6



2ª CERTEZA

DEUS RESTAURA



Mas, quanto a mim, 
ficarei atento ao 

Senhor, esperando em 
Deus, o meu Salvador, 
pois o meu Deus me 

ouvirá. 

Miquéias 7.7



Não se alegre a minha 
inimiga com a minha 

desgraça. Embora eu tenha 
caído, eu me levantarei. 

Embora eu esteja morando 
nas trevas, o Senhor será a 

minha luz. 
Miquéias 7.8



Por eu ter pecado contra o 
Senhor, suportarei a sua ira, 

até que ele apresente a 
minha defesa e estabeleça o 
meu direito. Ele me fará sair 
para a luz; contemplarei a 

sua justiça.
Miquéias 7.9



Como nos dias em 
que você saiu do 

Egito, ali mostrarei 
as minhas 
maravilhas. 

Miquéias 7.15



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.

Miquéias 7.18



De novo terás compaixão 
de nós; pisarás as nossas 
maldades e atirarás todos 
os nossos pecados nas 
profundezas do mar.    

Miquéias 7.19



Mostrarás fidelidade a 
Jacó, e bondade a Abraão, 
conforme prometeste sob 

juramento aos nossos 
antepassados, na 

antiguidade. 
Miquéias 7.20



CONCLUSÃO:
 


