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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).  



Miqueias – A responsabilidade social 

em Miqueias!     
 “Em decorrência do destaque individual que a mensagem de 
Miqueias traz, o profeta do povo mostra que a justiça social é 
responsabilidade também do indivíduo”    

•   Ao longo da profecia, vemos sinais de corrupção de líderes, 
profetas e sacerdotes, violando algumas leis de “manutenção da 
justiça social em prol do indivíduo – São elas:   

• Aceitam suborno – Mq 3.11 – mas, em Ex 23.1-8; Dt 16.19 nos diz 
o quê?    

•  Roubam e desapropriam injustamente – Mq 2.1-2; Dt 5.19,21 
nos diz o quê?  

• Enganam e são injustos – Mq 6.11-12; Lv 19.36; Dt 25.15 nos diz 
o quê?  Miquéias. (Mt 7.15-23).  

“A responsabilidade social é apresentada como questão individual por 
Miqueias. Isso se resume em Miqueias 7.1-6, em que se constata que 
não há um indivíduo justo Mq 7.2, mas todos estão corrompidos, 
indivitualmente, de alguma forma. (Rm 3.9-10).  



Miqueias – A responsabilidade social 

em Miqueias!     
 “Talvez seja interessante observar o que o autor Philip 
Yancey e o autor Tim Stafford comentam sobre o livro 
de Deuteronômio e sobre as leis”  

    

Deuteronômio 12.28 – “Tenham o cuidado de obedecer a todos estes 
regulamentos que lhes estou dando, para que sempre vá tudo bem 
com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e 
certo perante o Senhor, o seu Deus.”    

• Deuteronômio repete quase ao pé da letra muitas leis dadas em 
Êxodo, Levítico e Números. Todavia, passa longe de ser um livro de 
regras. Um espírito diferente o permeia: o espírito do amor. As 
regras em Deuteronômio estão mais para um guia sobre “como ter 
uma família bem sucedida” do que, digamos, um manual de 
manutenção do automóvel. Para preservar um carro, basta seguir as 
regras. Para manter uma boa relação íntima e pessoal, é preciso 
mais, é preciso “Amor”.    


