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Leia Miqueias 5.1-7.20 

 

 ESTUDO DE HOJE: Miqueias 7.9 
 

            Miqueias retrata Deus como juiz e advogado. Ele julga o povo e 
pune-o por seus pecados. Então, logo em seguida, Ele desce da cadeira de 
juiz e plateia o caso de cada um, para sanar as injustiças feitas contra ele. 
           Essa imagem dá-nos grande esperança. Sabemos que o mundo 
está cheio de pecadores e vítimas. Todos nós reconhecemos que 
pecamos contra Deus, mas sabemos também que sofremos pelos 
pecados de outros, O retrato de Miqueias mostra-nos um Deus que não 
nos pune simplesmente por nossos pecados, mas que também cuida do 
sofrimento que enfrentamos sem merecer. Vemos um Deus de justiça – 
não somente contra nós, mas por nós. 
         Podemos alegrar-nos e agradecer a Deus por isso. Sua justiça não 
declara apenas a condenação para nós, pecadores, mas também incluiu 
tornar as coisas justas para nós também. Esse é o tipo de Deus que Temos 
grandes motivos para adorá-lo. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE PODEMOS FAZER PARA AGRADAR DEUS? 
 
          А passagem de Miqueias 6.8, um versículo bem conhecido e 
geralmente memorizado, responde a uma série de questões apresentadas 
por pessoas confusas, que perderam tanto a direção moral como a 
espiritual. 
       O povo de Israel queria saber o que poderia fazer para ser aceitável ao 
Senhor. Em uma sociedade opressiva e enganadora, ele havia perdido o 
senso do que o Senhor considera bom. Deus deu-lhes uma resposta 
concreta: Ele não está à procura de adoração mecânica ou ritualística (Mq 
6.5,6), mas quer que Seu povo faça o que é certo em seu relacionamento 
com Ele e com os outros. Com a motivação do amor, suas atitudes seriam 
temperadas pela justiça, pela misericórdia e pela humildade (Mq 7.18-20). O 
povo de Deus não deve oprimir os outros, mas fazer o que é justo, certo e 
honesto para com os outros.  
       Miqueias 6.8 resume o que Deus já tinha tornado conhecido a Israel no 
passado – a humildade, a fé e a obediência são agradáveis a Ele. O Senhor 
declarou essa mensagem a Abraão, a Moisés no Sinai, e por intermédio de 



Seus profetas e de homens sábios de Israel (Gn 15.6; 17.1,9; Ex 20-23; Dt 6.1-8: 
Pv 1.7; Os 6.6). 
         Deus agrada-se quando Seu povo anda humildemente em fé diante 
dele, como Moisés, Habacuque, Daniel e Esdras (Nm 12.3; Ed 9.5-15; Dn 9.1-19; 
Hc 3.17-19).A espiritualidade e a devoção verdadeiras manifestam-se no 
bem que fazemos, em nossa busca pela justiça, em nossa busca por aliviar 
a opressão alheia, na defesa dos órfãos e na assistência às viúvas (Dt 15.4-11; 
24.12-15; Ne 5.1-13; Jr 22.16; Dn 4.27;Am 5.7-24;Tg 1.27). Tais atos são marcas 
do caráter do próprio Deus (SI 146.9; Mt 11.5). 
 

Leia Apocalipse 7.1-17 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 7.4-12 

 
          O número 144 mil simboliza plenitude todos os seguidores de Deus 
serão trazidos em segurança para Ele. Ninguém será desconsiderado ou 
esquecido. Muitos crentes tenham sido perseguidos, e o selo não garante 
necessariamente proteção de danos físicos muitos morrerão (veja Ap 6.11) - 
mas Deus irá protegê-los de danos espirituais. I 
          A grande tribulação é explicada de diversas formas. Alguns acreditam 
que se refere ao sofrimento dos crentes ao longo das eras. Outros 
acreditam que ha verá um tempo específico de tribulação intensa que 
dinda está por vir. Seja qual for o caso, esses cristãos suportaram os tempos 
de dificuldade, permanecendo fiéis a Deus. 
         Enquanto nós temos o costume de focar nesses cristãos selados, o 
foco deles não estava neles mesmo, mas em Deus. Eles bradam adoração a 
Cristo, o Cordeiro. Eles se lançam ao chão e adoram ao Senhor Até mesmo 
na morte, eles o "servem de dia e de noite no seu templo” (Ap 7.15). Toda a 
prioridade deles & Deus, e não eles mesmos. 
       Para estar entre eles: nosso foco e nossa prioridade devem ser os 
mesmos. No entanto, não devemos preocupar-nos e perguntar-nos se 
somos selados, mas, em vez disso, devemos tornar Deus o centro da nossa 
vida. Servindo-o e adorando-o. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Medite nas grandes coisas que o Senhor fez e que foram registradas neste Salmo, bem 

como nas grandes coisas que ele fez em sua vida e mundo. 

Leia Salmos 135.1-21 

Leia Provérbios 30.5,6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


