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Miqueias – “O povo de Deus no banco dos réus!”-  

Parte 09 – MIQUEIAS Capt. 6    

Vamos ver hoje a leitura dos autos da acusação do Senhor contra Israel, 
também veremos que Deus estabelece um parâmetro para adoração e 
comunhão com Ele. O povo de Deus é submetido a um processo jurídico! 
Miquéias o rapaz interiorano e simples, ergue a voz na cidade. Ele vem de 
uma vila pobre, mas tem uma linguagem erudita e rebuscada.       
(Hernandes Dias Lopes).  

   

Três verdades são destacadas hoje:  

 

1. Em primeiro lugar a acusação é feita – (versículos 1-5). Deus ocupa 
o papel da vítima, do juiz e do promotor. Deus é a vítima de uma 
aliança que foi quebrada. Deus, também, é tanto o promotor que 
acusa quanto o juiz que sentencia. 



Miqueias – “O povo de Deus no banco dos 

réus!”-  Parte 09 – MIQUEIAS Capt. 6    

Três pontos importantes:  

 O promotor chama o réu (6.1)  

Deus entra em demanda contra o 
seu povo; A aliança firmada 
entre Deus e o seu povo havia 
sido violada. O povo de Deus 
quebrara as duas tábuas da lei e 
pecara contra Deus e contra o 
próximo.  

 O réu, entretanto, permanece 
calado. Não podia apresentar 
coisa alguma em sua defesa. Sua 
culpa é notória. 
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Três pontos importantes:  
 O jurí recebe a instrução (6.2) 

Na falta de qualquer defesa da 
parte do povo, o Senhor dá um 
breve resumo do caso perante o 
tribunal. 

Os montes empinados ao céu, são 
convocados como testemunhas, O 
povo que tapou os ouvidos à voz de 
Deus e endureceu sua cerviz; que 
rebeldemente abandonou a Deus e 
se prostrou diante de ídolos; o 
povo que escarneceu da justiça, se 
afastou da misericórdia e se 
entregou à soberba enfrentará, 
agora, o juízo do Deus Todo-
poderoso.  



Miqueias – “O povo de Deus no banco dos 

réus!”-  Parte 09 – MIQUEIAS Capt. 6    

Três pontos importantes:  

 A promotoria apresenta a acusação (6.3)  

 O povo que tinha sido amado, liberto, protegido e abençoado por 
Deus volta as costas para Deus num gesto de gritante ingratidão.  

  “Povo meu...”. O coração de Deus está ferido, pois aquele povo que 
não era povo, Deus o escolheu; (Dt 7:6-9) -  

 aquele povo que vivia cativo, Deus o libertou; O Deus soberano está 
com os olhos molhados de lágrimas.  

 Livramentos como em Êxodo 12.40-42, 50-51; Números capítulos 
22 a 24; Josué 4.19-24 fazem parte da acusação de Deus contra o 
seu povo.   

 

 


