
Igreja Batista Memorial de 

Pompeia 

Miqueias – Parte 10 



Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte 10 – MIQUEIAS Capt. 7    

Basta a sua leitura para entender a indignação de Miquéias e o porquê de o 
juízo divino estar às portas. Como bem disse Will Durant, “nenhuma grande 
nação jamais foi vencida, até se haver destruído a si própria”. Judá estava se 
autodestruindo com seu distanciamento de Deus e a conseqüente desordem 
social que este traz. O desastre final era questão de tempo. 

O início é triste e dramático:  

 

1. Procurar justos sobre a terra é como buscar boas frutas de 
verão depois de a colheita ter passado – (versículos 1-2).  

Ou seja, não há um justo sequer! Romanos 3.  

Uma sensação de vazio, de frustração. Não era o que ele desejava. Ele 
não se sente feliz. Procura um homem piedoso (v. 2) e não acha 
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2. O profeta detalha o porquê do seu desânimo no texto – 
(versículos 3-4a).  

Nos dias de Miquéias, “caça cada um a seu irmão com uma rede”, como se 
faz para caçar pássaros. Há um estado de confusão nacional e de caos nas 
relações pessoais. Um estado latente de guerra civil.  

 

3. No final do versículo 4, há novamente uma palavra de Juízo – 
(Versículo 4b).  

 

4. Muitas vezes, o pecado alcança amigos, vizinhos e até a 
própria família. (Versículos 5-6).  

Há uma terrível confusão familiar. “Desaparecendo a justiça e a verdade, a 
estrutura corrompida de uma sociedade só produz divisão e desconfiança, 
atingindo até mesmo as relações familiares mais próximas. 
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CONCLUSÃO:  
 

 A confusão familiar é um sinal do fim. Quando a família se desintegra, 
chega o caos. Como estão nossas famílias? Você ora pelos seus familiares? 
Apresenta-os a Deus em oração, intercedendo por eles?  

 

Mas nem tudo está perdido! – (Versículo 7) –  

 

O segredo está na Oração  - “Mas, quanto a mim, ficarei atento ao 
Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá”.  

 

 


