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A BELA E RICA CIDADE DE SAMARIA já tinha caído. O reino de Israel já 
sucumbira diante da supremacia militar da Assíria. Não obstante a 
invasão de Judá e a fraqueza dos judeus na sua defesa contra o inimigo 
poderoso, ainda não havia chegado o fim do povo do Senhor. (Hernandes 
Dias Lopes).   

   

•   Miqueias olha adiante para o cerco babilónico a Jerusalém (5.1). 
Há tantos soldados acampados ao redor da cidade que Miqueias a 
chama de “filha de tropas”. (5.1).    

• Quando o rei Zedequias e seus oficiais viram que tudo estava 
perdido, tentaram fugir, mas foram alcançados e capturados pelos 
babilônios (2Rs 25.1-7).  

• É evidente que humilharam o rei ferindo seu rosto com uma vara. 
Depois, mataram seus filhos, cegaram o rei, amarram-no e levaram-
no para a Babilônia. (5.1).  
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Lembremo-nos de que Deus nunca aponta o juízo sem apresentar uma 
oportunidade de arrependimento. Os pecadores têm oportunidades. Deus 
as concede. O Senhor através de Miqueias, anuncia um juízo sobre seu 
povo em termos de aniquilamento, mas dá um sinal de esperança. (5.1-2).   

   

•   O texto traz agora uma pausa sobre libertação. O profeta vê a maior de 
todas, a que há de suceder um dia, com um rei que é, “desde os dias da 
eternidade”, o Messias que Israel esperava. (5.1-2).    

• Havia duas cidades com o nome de Belém. Uma delas ficava em 
Zebulom (Js 19.15) e a outra é a de que tratamos agora, a Belém de Judá 
(Jz 17.7-9). Foi a terra natal de Davi, como podemos depreender de 
ISamuel 17.12, que chama seus pais de “efrateus”. Foi dessa região que 
brotaram as raízes de Davi, como Rute 1.2 e 4.22 nos mostram 
(lembrando que o propósito do livro de Rute, mais que fazer uma ponte 
entre o juizado e a monarquia, pretende explicar a origem de Davi).  
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A vitória do povo de Deus não vem de si mesmo, mas do seu Messias. 
A solução não emana da terra; procede do céu. “de ti virá para mim 
aquele que será o governante sobre Israel”.  

Vamos, agora, considerar algumas lições preciosas acerca do Messias, 
o Príncipe da Paz:  

     

• O profeta Miqueias, setecentos anos antes de Cristo vir ao mundo, 
vê com clareza os detalhes da sua vinda.  
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 Vamos, agora, considerar algumas lições preciosas acerca do Messias, 
o Príncipe da Paz:   

     

• J. Sidlow Baxter pondera com razão que Miqueias e Isaías fazem as 
duas profecias mais claras sobre a encarnação do Senhor. Isaías 
prediz seu nascimento da virgem (Is 7.14). Miqueias fala sobre o 
lugar em que ele nasceria de maneira tão clara que, muito tempo 
depois, quando os magos perguntaram a Herodes onde o rei dos 
judeus deveria nascer, os escribas responderam sem hesitar: “Em 
Belém da Judeia [...] porque assim está escrito por intermédio do 
profeta    (Mt 2.5).  
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 O seu trabalho - (5.4-5) 

     

• Miqueias passa da figura do Rei para a imagem do Pastor. O 
Príncipe da paz não apenas reina, mas também apascenta o seu 
povo. (5.4). Ele não apenas reina, mas também, pastoreia.  

• O Príncipe da Paz é o Rei que vem para apascentar o seu povo. Ele 
apascenta seu povo com segurança (Is 40.10,11). 

• Suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem; jamais seguem o estranho. 
Suas ovelhas recebem a vida eterna e ninguém pode arrebatá-las de 
suas onipotentes mãos (Jo 10.27,28). 

• “E eles viverão em segurança” (5.4) - Nenhuma das ovelhas do Rei 
pastor se perderá. Ele tem ovelhas dispersas que ainda não vieram 
para o aprisco. 
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 O seu trabalho - (5.4-5) 

     

• Albert Barnes comenta: 
 
“O aprisco era um cercado feito nos campos onde as ovelhas eram 
ajuntadas à noite para se defenderem dos ladrões, lobos, etc. 
Normalmente não era coberto… Por aprisco aqui entendemos o povo 
Judaico, ou a igreja de Deus, que é frequentemente comparado a um 
rebanho. - Ez. 34:1-19; Jer 23:1-4.” 

• “A grandeza dele alcançará os confins da terra.” - Jesus não é pastor 
apenas de Israel, de um povo, de uma nação. Sua igreja não tem 
fronteiras raciais nem culturais.  

• A igreja é formada tanto de judeus quanto de gentios. A igreja é 
transcultural, inter-denominacional e universal. 
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 O reinado de Paz. (5.5) 

     

• “Ele será a nossa Paz” (5.5) -  
 
Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz, ele é a nossa paz e nos dá a 
paz. Por meio de Cristo, temos paz com Deus (Rm 5.1) e a paz de 
Deus (Fp 4.7).   

• A nossa paz não é ausência de problema nem apenas presença de 
coisas boas. A nossa paz é uma pessoa. A nossa paz é Jesus (5.5). 


