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Miqueias – Parte 02 



Miqueias – Tempos de injustiça e 

rebelião!   
 Miqueias – inicia seu livro fazendo menção do Juízo vindouro e 
exortando o povo a dar ouvidos às acusações de Deus. Observe como a 
primeira palavra da o Tom (versículo 2). – “ouçam” “prestem atenção” 

• O profeta enfatiza que Deus viria para julgar seu povo, e a terra se 
derreteria na sua presença.  

• Mas, qual seria o motivo de Deus ficar não decepcionado com seu 
povo? O motivo desse julgamento seriam as prevaricações de Jacó, e 
os pecados de Israel. (versículo 5).  

• Então o juízo através dos invasores começa a ser anunciado. O 
Senhor está se movimentando para tratar o pecado de Israel (1.2-7). 
Os dois reinos seriam invadidos e o inimigo passaria por todo o 
território, levando cativos homens e mulheres (1.8-16).  



Miqueias – Mas, quais os pecados 

mencionados por Miqueias? Por que 

Deus está assim?    
1.  Idolatria – Adoração a outros deuses e feitiçaria. (Mq 1.7; 5.12-13) 

Era um dos principais pecados cometido pelo povo de Israel. 
Como seria isso atualmente? Praticas como Halloween (dia das 
bruxas). Está cada dia se tornando mais popular nas escolas 
brasileiras. Livros como a série Harry Potter e os do mago Paulo 
Coelho batem todos os recordes de venda.  

2.  Planos perversos e artimanhas – homens perversos e maus, 
durante a noite, traçavam esquemas para possuir propriedades 
(Mq 2.1). Mediante ajuda de procedimentos legais, expulsaram a 
força os aldeões das suas propriedades, obrigando-os a se 
tornarem trabalhadores casuais, ou pedintes, ou se venderem 
como escravos. A cobiça (Mq 2.2) dominava os corações daqueles 
homens.  



Miqueias – O pecado é denunciado 

pelo profeta! Parte 03     

  O pecado é denunciado por Miquéias – Os chefes da nação são o 
alvo principal, porque se utilizaram de sua posição de liderança para 
abusar do povo. (Mq 2.1-5).  

Não davam a mínima para Miquéias – Não dão a mínima 
importância para a mensagem do profeta; pelo contrário, zombam 
dele e preferem dar ouvidos aos profetas bêbados e falsos.            
(Mq 2.6-11).  Ao longo de todo o ministério profético, sempre houve 
aqueles que se levantavam para falar em nome de Deus, mesmo 
vivendo muito longe dele. Sempre houve público disposto a ouvir os 
falsos profetas. (Dt 18.22; 2 Pe 2.1-3; 17-22; Mt 7.15,16).  

 Cada mensagem de juízo é levada por um mensagem de esperança 
quanto ao futuro (2.12-13). A casa de Jacó será restaurada um dia.  

 

  



Miqueias – Mas, quais os pecados 

mencionados por Miqueias? Parte 03    

•  Ganâncias dos Príncipes, dos Profetas e dos Sacerdotes – No tempo 
do profeta Miquéias, havia abuso de poder. Aqueles que ocupavam 
posições administrativas e judiciais, os nobres e os juízes, 
usurpavam os bens do povo. Furtavam o próprio povo a quem 
supostamente deveriam proteger. Desfrutavam de bom alimento e 
luxo, enquanto os outros pereciam de fome. (Mq 3.2; 11).   

•  Planos perversos e artimanhas – homens perversos e maus, durante 
a noite, traçavam esquemas para possuir propriedades (Mq 2.1). 
Mediante ajuda de procedimentos legais, expulsaram a força os 
aldeões das suas propriedades, obrigando-os a se tornarem 
trabalhadores casuais, ou pedintes, ou se venderem como escravos. 
A cobiça (Mq 2.2) dominava os corações daqueles homens.  



Miqueias – Mas, quais os pecados 

mencionados por Miqueias? Parte 04    

•  Outro aviso contra os líderes dos dois reinos (3.1-4). O Senhor não 
está cego. Ele vê a forma como os governantes tratam o povo. 
Depois da mensagem de “esperança” (2.12-13). – Miqueias volta aos 
problemas do povo. Ele continua as reprovações de (2.1-11) !   

•   O papel dos líderes é conhecer e aplicar a Justiça (3.1).  

• Mas, esses líderes inverteram a Justiça, odiando o bem, e amando o 
mal (3.2); Os lideres abusaram do povo, devorando os pobres e 
aqueles que não tinham poder. (2-3).   

•  Não era diferente com os Profetas -  Os falsos profetas são avisados 
(3.5-8); Eram interesseiros, que profetizavam de acordo com o 
sustento que recebiam. Eles falavam sem autenticação do Espírito 
de Deus, ao contrário do ministério de Miquéias. (Mt 7.15-23).  


