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Leia Miqueias 1.1–4.13 

 

ESTUDO DE HOJE: Miqueias 2.1-7 

 
           Se as mensagens de Miqueias parecem duras, lembre-se de que Deus 
não queria vingar-se de Israel. O Senhor queria que o povo voltasse para o 
caminho certo, mas este rejeitou o que era verdadeiro e correto, e por isso 
precisava de uma mão firme para corrigi-lo. 
          Os filhos podem achar que disciplina é algo duro, mas ela os ajudará a 
irem à direção certa. Se quisermos apenas as mensagens de conforto de 
Deus, poderemos acabar saindo do caminho certo. Mas se dermos ouvidos 
a tudo que Deus falar, até às Suas mensagens difíceis, estaremos seguindo-
o mais de perto. 

Leia: Apocalipse 6.1-17 

 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 6.9-11 

 
         O altar representa o altar de sacrifícios do templo, no qual animais 
eram sacrificados para expiação dos pecados. Mas em vez de sangue dos 
animais na base do altar, João viu a alma dos mártires que morreram 
pregando as boas-novas. Foi dito a esses mártires que perderiam a vida por 
acreditarem em Cristo. 
        Os mártires estavam ansiosos para que Deus trouxesse justiça sobre a 
terra, mas lhes foi dito que esperas sem. O Senhor não está esperando até 
que certo número seja alcançado, mas está prometendo que aqueles que 
sofrem e morrem pela fé não serão esquecidos. Em vez disso, serão 
exaltados pela honra especial de Deus. 
        Podemos desejar justiça imediata, assim como aqueles mártires, mas 
devemos ser pacientes. Deus promete justiça, mas Ele trabalha de acordo 
com Sua própria agenda. O que sofremos pelo bem do Reino de Deus 
nunca é em vão. 
       Podemos ficar aflitos e impacientes, mas devemos aprender a confiar 
em Deus pelo melhor. Em tudo que enfrentarem, os cristãos são chamados 
para firmarem-se no que acreditam. Somente os que suportarem o fim 
serão recompensados por Deus (Mc 13.13). 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Abençoe os irmãos de sua igreja ao orar este Salmo com o nome deles em 

mente.  



Leia Salmos 134.1-3 

Leia Provérbios 30:1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


