
IGREJA BATISTA MEMORIAL DE POMPEIA 

MIQUEIAS – PARTE 01 

Sobrevoando os Reinados de Jotão, Acaz e Ezequias. 

(Miqueias 1.1).  



IGREJA BATISTA MEMORIAL DE POMPEIA 

PERÍODO DE MIQUEIAS 

2 REIS 15.32-38  

Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. (v.33).  

 

Ele reinou dezesseis anos em Jerusalém. (v.33).  

 

Ele fez o que o Senhor aprova. (v.34).  

 

Ele não derrubou os altares idólatras e o povo continuou a oferecer 

sacrifícios neles. (v.35).  

 

O povo continuou a queimar incenso neles. (v.35).  

Reinado de Jotão 



IGREJA BATISTA MEMORIAL DE POMPEIA 

PERÍODO DE MIQUEIAS 

2 REIS 16.1-20  

Ele era filho de Jotão. (v.1)   

Ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. (v.2) 

Ele não fez o que o Senhor aprova, “não era reto aos olhos do Senhor” (v.2). 

Andou nos caminhos dos reis de Israel. (v.3).  

Queimou seu filho em sacrifício (v.3). 

Moldou-se aos costumes pagãos das nações, que o Senhor havia expulsado 

de diante dos israelitas. (v.3).  

Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras (v.4).  

  

 

Reinado de Acaz 



IGREJA BATISTA MEMORIAL DE POMPEIA 

PERÍODO DE MIQUEIAS 

2 REIS 17.1-20  

Haviam pecado contra o Senhor e prestaram culto a outros deuses (v.7)   

Seguiram os costumes de outros povos/reinos. (v.8) 

Praticaram o mal contra o Senhor (v.9). 

Em todas as cidades contruíram altares idólatras. (v.9).  

Ergueram colunas e postes sagrados, e em todos queimavam incenso 
(v.10,11). 

 O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas. (v.13). 

Lembrou enfaticamente sobre a observância da Lei, mas eles não quiseram 
ouvir o seu Deus. Simplesmente rejeitaram. (v.13,14,15).  

Inclinaram-se diante de exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. (v.16). 

Queimaram seus filhos e filhas e praticaram advinhação e feitiçaria. (v.17).  

  

 

Israel é castigado com o Exílio – Por que?  



IGREJA BATISTA MEMORIAL DE POMPEIA 

PERÍODO DE MIQUEIAS 

2 REIS 18.1-16  

Ele era filho de Acaz (v.1).    

Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar. (v.2) 

Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. (v.3). 

Removeu os altares, colunas e postes sagrados. (v.4).  

Despedaçou a serpente de bronze que queimavam incenso. (v.4). 

 Ezequias confiava no Senhor. (v.5). 

Ele se apegou ao Senhor e não deixou de seguí-lo. (v.6).  

 Obedeceu aos mandamentos do Senhor (v.6). 

Mesmo assim, não evitou que fossem conquistados. (v.7-12). 

Vários exemplos de oração e dependência. (v.19.1-4); (19.14-19); (20.1-5).   

  

 

Reinado de Ezequias   


