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Alvo da Lição  

Saber – Conhecer como Deus aplica sua Justiça 

por meio de pessoas. 
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Sentir – Ser humilde para se arrepender de seus 

pecados. 

Agir – Demonstrar misericórdia aos 

necessitados. 



Quem foi Miquéias?  

Miquéias – foi contemporâneo de Oséias, que pregou no Reino do 

Norte; e de Isaías, pregador da corte no Reino do Sul. Ele se 

dedicou ao povo comum de Moresete, uma pequena vila ao 

sudoeste da Palestina.  
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O nome Miquéias – significa “Quem é semelhante a Deus?” sua 

família e ocupação são desconhecidas. Sua origem é morastita, 

isto é, oriundo de Moresete. Miquéias era um profeta do povo.   



O alerta do profeta no livro!  

Miquéias – em sua mensagem, anuncia julgamento, destruição, 

assim como esperança. Sua profecia soa como alertas a Israel, 

pois o livro é marcado pelo verbo “ouvir”, que convoca o povo a 

escutar a mensagem do Senhor. (1.2); (3.1); (3.9); (6.1,2); (6.9).   
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As Profecias de Miquéias foram dirigidas especialmente a Judá, 

mas, nem por isso, deixam de ser aplicáveis a todo o Israel. 

   



Miquéias é citado tanto no Antigo como 

no Novo Testamento  
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• Os anciãos de Israel usaram Miqueias como argumento para 

salvar a vida de Jeremias (Jeremias 26.18) – (Miqueias 3.12). 

• Os magos se fundamentaram em Miqueias para encontrar a 

Jesus. (Miqueias 5.2) – (Mateus 2.5-6).  

  

 

 

 



Santidade pessoal em Miquéias!   
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• O livro inicia com a terrível descida do Senhor à terra, que sai 

do seu lugar e até os montes se derretem. (Miqueias 1.3-4). 

• A Razão da presença devastadora de Deus tem um nome 

“pecado”.  

• Como mostra o livro de Miquéias, o pecado está disseminando 

no mais íntimo do povo, que não tem limites para saciar seus 

desejos. (Miqueias 2.1-2).  

• A resposta do profeta se encontra no capítulo (6.6-8).    

  

 


