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Miqueias – Parte Final 



Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte final – MIQUEIAS Capt. 7.8-13    

Apenas para ficar mais fácil, vale observar quem está falando no texto:  

 

Do versículo 8 ao 10 – Quem fala é “Jerusalém” -  

 

Nesta primeira parte o texto nos mostra uma confissão de pecado!  

 

Do versículo 11 ao 13 – Quem fala é “Miquéias” –  

 

Na segunda parte o texto nos mostra um anúncio de restauração!  



Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte 10 – MIQUEIAS Capt. 7    

 Na fala de Jerusalém, vê-se que o tema é a zombaria de uma inimiga. As 
cidades e as nações eram tipificadas por mulheres.  

 

Algo curioso: “Para alguns comentaristas, seria Edom. Para outros, a 
Assíria; e para outros, ainda, Babilônia. Tentar especificar aqui será 
exercício de inutilidade. É um adversário. Pode ser qualquer um dos três. Ou 
os três. Ou mais outros, ainda.”  

 

 No caso do versículo 8 – é como se ele disesse “Inimigos não zombem 
de nós” Caímos mas ficaremos de pé.  

Ou seja, O Juízo experimentado por Jerusalém não deveria ser motivo de 
júbilo para os adversários. Na realidade era para ser de temor!  

Ora, se Deus julga seu próprio povo quando peca, que dirá o ímpio? Será 
que ficará em pune? (Salmo 1).   

 

 



Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte 10 – MIQUEIAS Capt. 7    

A segunda parte do versículo 8 - retrata a confiança de 
Jerusalém: “(...) quando eu cair, levantar-me-ei; quando me sentar 
nas trevas, o Senhor será a minha luz.” 

 

 

No versículo 9, há uma profunda consciência de pecado, que 
o profeta põe na boca de Jerusalém - Ele mostra, com isso, que 
no cativeiro o povo reconhecerá seus pecados e esperará na 
misericórdia de Deus.  

Observe isso - Na leitura do livro de Lamentações de Jeremias, 
observa-se como isto sucedeu: “O capítulo 1, principalmente os 
versículos 20 e 21, mostra a compreensão do seu pecado por parte do 
povo”. 

 

 



Miqueias – “Quando tudo parece perdido!”-  

Parte 10 – MIQUEIAS Capt. 7    

 Por um momento a nação será forçada a sentar nas trevas 
do exílio, mas como uma correção do Senhor - A nação, com 
essa experiência trágica, deixaria de confiar em si, em alianças 
políticas, em falsos deuses, e, na hora da dor, olharia para o Senhor.  
(Pr Isaltino Gomes Filho).               

 

 

A partir do versículo 11 até o 13, é Miquéias quem fala - É um 
oráculo de restauração. Ele fala da restauração dos muros, o que 
sucedeu nos tempos de Neemias, e do afluxo de pagãos a Jerusalém, 
por conversão. 

 

 

 



Miqueias – “Após a queda, há esperança do 

Senhor”-  Parte 10 – MIQUEIAS Capt. 7    

CONCLUSÃO:  
 

 Acredito que Deus restaurou todo o problema em Cristo!  


