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FELIZ ANO NOVO!!!! 

  

   

 

 

Você já teve alguma visão? 

Deus deu uma visão para nós, para que possamos nos direcionar neste 

ano.  

 

Você se lembra da visão? Entendeu ela? 

 

O que você espera do céu? 

 

Você tem ouvido a mensagem do Evangelho? 

A mensagem do evangelho tem mudado sua vida? 

Você acha que o Brasil Tem solução? 

Leia Miqueias 7:1-7 

O profeta Miquéias descreve uma época de grande corrupção em todos 

os níveis da sociedade.  

Os que estavam no poder eram corruptos e estavam comprometidos.  

Os fundamentos da moral haviam sido destruídos.  

Os homens de autoridade venderam a justiça, e sem nenhuma vergonha.  

Eles estavam abertos ao suborno.  

O príncipe pede recompensa  

O juiz aceita suborno 

Os nobres falam de seus desejos de maldade  

Aqueles que professavam ser religiosos; a Bíblia diz: "melhor deles é 

como um espinheiro" que infectava tudo o que tocava.  

 

 

 

 

O que você espera que aconteça para melhorar a nossa nação? 

Miquéias passou por uma situação igual a nossa, e como ele enfrentou 

esta situação? 

 

Miqueias disse: "Eu, porém olharei para o Senhor" v. 7 

As promessas de Deus nos encorajam hoje.  

Salmos 32:10 - "O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no 

Senhor, a misericórdia o cerca"  

Salmos 125:1 - "Aqueles que confiam no Senhor são como o monte 

Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre"  

Miquéias disse: "Vou esperar no Deus da minha salvação" v. 7 

Quando Josafá enfrentou uma invasão dos moabitas em (2 Crônicas 

20:17) Deus disse: "Nesta batalha não tereis que pelejar; postai-vos, ficai 

parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e 

Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao encontro, 

porque o Senhor está convosco"  

Miquéias disse: "Deus vai me ouvir" v. 7 

Quando a minha fé é fraca, "Deus ouve o meu clamor”.  

Quando as minhas necessidades são grandes, "Deus ouve o meu 

clamor”.  

Quando estou sozinho, “Deus ouve o meu clamor”.  

Jeremias 33: 3 - "Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas 

grandes e ocultas, que não sabes".  

Miqueias disse: "Quando eu cair, me levantarei" v. 8 

A. 2 Coríntios 4:8-9 - "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; 

perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; 

abatidos, mas não destruídos"  

 


