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MIQUEIAS: A FORÇA PROFÉTICA DE UM LÍDER CAMPONÊS 

 

1- Miquéias: um líder camponês de מֹוֶרֶשת 

O profeta Miquéias se apresenta, na literatura profética, como sendo uma liderança de 

punho forte, incapaz de se calar diante dos sistemas opressores de seu tempo. O termo hebraico 

 que pode ser traduzido por “aquele que é como Yhwh”1, caracteriza uma pessoa ,(Mîchâh) ִמיָכה 

que se envolve, de forma positiva, com os nuances contextuais que o cerca, sendo capaz de os 

expressar com força intermitente de anúncio e de denúncia. Por sua vez, um olhar atento sobre 

os escritos de Miquéias revela um homem rudimentar em seu linguajar coloquial, de forma que 

esse não podia ser um grande intelectual como eram alguns homens cultos da “cidade grande” 

daquele tempo2. Dado os termos empregados em seus escritos, todos pertencentes ao mundo 

rural, pode-se assegurar que ele era um camponês ancião erradicado ao exercício de liderança 

em um lugarejo pequeno. Com certa semelhança aos escritos de Amós, também morador das 

montanhas de Judá, Miquéias carrega em suas palavras a sabedoria popular com um sabor 

camponês, capaz de transmitir a seus ouvintes “a perspectiva de quem trabalha a terra para 

produzir vida” (ZABATIERO, 1996, p. 9).  

O cap.1,1 dos escritos do profeta revela dados significativos acerca do tempo e da 

localidade em que ele viveu e exerceu a sua profecia, o que nos permite compreender os 

conflitos decorrentes de seu contexto. De imediato, entendemos que Miquéias era natural da 

cidade de מֹוֶרֶשת (Moresheth), situada aproximadamente a 33 km a sudoeste de Jerusalém, em 

Judá (Reino do Sul). Por sua vez, a pequena cidade de Moresheth estava localizada na planície 

da Shefelá, região agrícola mais fértil e produtiva de Judá (cf. STORNIOLO, 1990, p.7). Nessas 

terras, além da ampla e rica criação de ovelhas, cultivava-se grandes campos de trigo e cevada, 

o que atraia a ambição dos grandes latifundiários no âmbito nacional e internacional, com as 

grandes potências imperiais. Além disso, a cidade de Moresheth estava ladeada pelas cidades 

fortificadas, Gat, Soco, Laquis, Maresa e Odolam, situadas em um raio de 10 km na fronteira 

de Judá com a Filisteia (cf. Mq 1,10-15). Visando proteger a capital contra invasões 

estrangeiras, essas cidades possuíam a presença constante de militares e de funcionários da 

                                                           
1 Segundo a Bíblia TEB (Tradução Ecumênica da Bíblia), “o nome de Miquéias (Miká, Micáiehu) representa uma 

interrogação abreviada: Quem é como o Senhor? (cf. Mq 7,18) e talvez evoque uma exclamação cultual (Sl 113, 

5; 35,10; 89,7-9; Is 44,6 ss.). O nome aparece na Bíblia com relativa frequência. Convém distinguir nosso profeta-

escritor de outro profeta chamado Miquéias, mencionado em 1Rs 22 (=2Cr18)” (TEB, 1995, p. 931 – Introdução 

ao profeta Miquéias). Essa informação é confirmada também por (NAKANOSE & MARQUES, 2016, p. 15). 
2 “De vez em quando transparece até a linguagem coloquial. [...] o quase sistemático recurso a jogos de palavras 

às vezes dificulta a compreensão do texto, além do fato de este ter chegado em estado bem alterado” (TEB, 1995, 

p. 931). 
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corte de Jerusalém, “os quais cometiam crimes de abuso de poder para cobrar impostos, recrutar 

camponeses e extrair seus produtos agrícolas” (NAKANOSE & MARQUES, 2016, p. 12).  

Miquéias e Isaias foram profetas coetâneos, o que possibilita perceber em suas obras 

certos traços similares referentes a um mesmo período histórico. Por sua vez, o que diferencia 

esses dois líderes está na base educacional vivenciada por cada um deles. Enquanto Isaias foi 

educado no templo de Jerusalém, possuindo como seus educadores homens pertencentes a corte 

real, Miquéias foi formado em uma aldeia de interior, marcada pela desolação política e social. 

Essas condições foram determinantes para que cada um deles pudessem, sob um mesmo 

contexto e em um mesmo tempo, atuarem profeticamente sob ideologias distintas. Miquéias 

atuou como porta-voz dos oprimidos, denunciando a corrupção existente nos grupos dirigentes 

das diversas esferas sociais, sejam elas políticas, militares, jurídicas e religiosas (cf. Mq 3,11). 

Na perspectiva do profeta, essas lideranças se permitiram corromper a essência do seu fazer, de 

modo que eram capazes de subverterem os valores fundamentais da justiça em benefício próprio 

ou em troca de dinheiro (cf. A. MAILLOT & A. LELIÈVRE, 1980, p. 15). Já o profeta Isaias 

exerceu sua atuação profética ao lado da corte. Embora alguns de seus textos expressem 

claramente a defesa dos direitos dos pobres (cf. Is 1, 4-6; 10, 1-4; 11, 4-5), ele acreditava que a 

monarquia necessitava passar por uma reforma para se tornar justa e, consequentemente, 

favorecer o direito e a justiça.   

 

2- O tempo de Miquéias: dos conflitos às misérias sociais  

O contexto em que o Profeta Miquéias se encontrava inserido é um dos mais complexos 

de toda a história da Palestina. Conforme indica o cap. 1,1 do livro de Miquéias, o profeta 

camponês atuou durante o período do reinado de Joatão (740-736 a.C.), de Acaz (736-716 a.C.) 

e de Ezequias (716-687 a.C.), reis de Judá. Nessa mesma época a Assíria estendia seu domínio 

até a Torrente do Egito sob o poderio sucessivo de Teglat-Falasar III (745-727 a.C.), 

Salmanasar V (727-722 a.C.), Sargon II (721-705 a.C.) e Senaquerib (705-681 a.C.)3. Por sua 

vez, os dados contidos no livro sobre a queda da Samaria (Mq 1,2-7) em 722 a.C. e a invasão 

de Judá pela Assíria (Mq 1,8-16) no ano de 701 a.C. remontam que o profeta em questão 

exerceu suas atividades possivelmente no período de 725 a 701 a.C. (cf. Jr 26,18). Durante esses 

anos em que a Assíria buscou se expandir englobando as pequenas nações, dentre elas a Síria e 

a Palestina, Judá (Reino do Sul) enfrentou uma série de tensões políticas, seja no âmbito 

nacional e internacional, o que desestruturou suas relações de poder. Em decorrência disso, as 

                                                           
3 Dados coletados e confrontados a partir das obras de A.Maillot & A. Lelièvre, Zabatiero e Nakanose & Marques.  
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condições de vida, sobretudo dos camponeses das pequenas cidades, tornaram-se precárias, o 

que resultou em um sistema amplo de misérias.  

Durante alguns anos antes, isto é, na primeira metade do século VIII a.C., Judá e Israel 

experimentaram, graças ao controle das rotas de comércio internacional, um crescimento 

econômico e político bastante significativo. Esse desenvolvimento ascendente atraiu a atenção 

de nações estrangeiras, sobretudo da Assíria. Por volta de 735 a.C., temendo o avanço da 

Assíria, Israel (Efraim) fez aliança com a Síria e, em unidade com cidades filisteias e arameias, 

buscaram dialogar com Judá a fim de obter seu apoio. Acaz, rei de Judá, negou fazer parcerias 

com estes reinos e, consequentemente, sofreu uma série de represarias até culminar na guerra 

siro-efraimita em 734 a.C. (cf. 2Rs 16, 5-16; Is 7,1-9; 8,1-10). Os confrontos provocaram uma 

grande destruição na região de Shefelá e trouxeram drásticas perdas para as famílias 

camponesas. Diante da intensificação dos conflitos, o rei de Judá recorreu à proteção da Assíria, 

a qual o ajudou em troca de sua submissão ao Império. A partir desse momento, Judá se tornou 

vassalo do Império Assírio, sendo obrigado a pagar-lhe altos tributos (cf. 2Rs 16,1-18), 

significando mais cobranças e extorsões aos camponeses. 

No ano de 727 a.C., após a morte de Teglat-Falasar III, Salamanasar V assumiu o trono 

da Assíria. Ao perceber uma certa instabilidade no poder Assírio em decorrência da sucessão, 

Israel aproveitou para se revoltar em busca da independência, mas terminou com a sua capital, 

Samaria, sitiada em 724 a.C.. Em 722 a.C., ao ascender ao trono do Império Assírio, Sargon II 

tomou de vez a cidade e deportou sua população de aproximadamente 27 mil pessoas para a 

Mesopotâmia. A invasão e o controle da cidade da Samaria significaram a queda definitiva do 

Reino do Norte, ao passo que para Judá iniciava uma nova era de crescimento e de expansão, 

embora introduzissem novos problemas em seu sistema político-social fragmentado. Por sua 

vez, um número significativo de pessoas que não foram deportadas migrou para as cidades de 

Judá, sobretudo Jerusalém4, o que provocou o surgimento de novos assentamentos e a 

consequente disputa pela terra (cf. Mq 2,2). Em um curto período, Judá progrediu e alcançou 

status de referência no mercado internacional ao que se refere à exportação de azeite, de vinho 

e de cerâmica. No entanto, esse progresso econômico favoreceu somente os ricos, ao passo que 

os camponeses eram cada vez mais massacrados pelos impostos.  

A presença do Império Assírio em Judá, ora pacífica, ora violenta, intensificou, a longo 

prazo, uma série de adversidades na vida de seu povo. A forte presença cultural estrangeira 

inseria novos costumes que, aos poucos, eram assimilados pela população de Judá. Isso 

                                                           
4 “Nesse período, a população de Jerusalém aumentou de mil para quinze mil habitantes” (NAKANOSE & 

MARQUES, 2016, p. 15). 
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significava uma forte ameaça à identidade religiosa do país5. Por outro lado, a exigência de um 

tributo adicional ao já exigido pela monarquia juidaíta criava uma dura realidade financeira 

para os camponeses (cf. 2Rs 16,8; 18, 14-15). Diante desse sistema cada vez mais complexo, o 

rei Ezequias empreendeu uma resposta militarista contra a Assíria, a começar com uma série 

de reformas internas. A primeira grande reforma foi a religiosa visando restabelecer a 

identidade do país. A partir de decretos e de investidas militares, Ezequias iniciou um 

movimento de centralização religiosa, a qual consistia na oficialização do culto, dos sacrifícios 

e das festas praticadas no templo de Jerusalém em nome de Yhwh moldado e adorado pelo 

estado (cf. 2Rs 18, 3-6). Por outro lado, de forma ditatorial, “oprimiu e enfraqueceu os 

santuários do interior, centro religioso e econômico dos camponeses” (NAKANOSE & 

MARQUES, 2016, p. 15). 

A segunda grande reforma empreendida por Ezequias consistiu em uma série de obras 

espalhadas pela cidade de Jerusalém e em cidades vizinhas, visando o seu fortalecimento: 

reconstruiu muros, fortaleceu defesas, construiu obstáculos para batalhas, ergueu 

armazenamentos de alimentos e armas, reaparelhou o exército e arquitetou canais de água6 (cf. 

2Cr 32, 5.28-30). Todas essas obras idealizadas por Ezequias aumentavam ainda mais a 

demanda de tributos para sustentar o treinamento do exército, os luxos da corte e os tributos 

pagos ao Império Assírio. Além disso, essas construções eram fruto do trabalho forçado de 

diversos trabalhadores, os quais eram obrigados pelo exercício da corveia. Por sua vez, ainda 

que não bastasse esse amplo sistema estatal opressor, muitas pessoas evolvidas com o meio 

social viam o momento atual como uma oportunidade para se enriquecerem. De um lado, os 

grandes proprietários de terra, visando a participação no mercado internacional, extorquiam 

seus trabalhadores. Exigiam grande esforço e lhes retribuíam com salários insuficientes para 

sobreviverem. De outro, os pequenos proprietários se viam submersos em dívidas crescentes 

dados os altos tributos e a exigência abusiva da corveia. Assim, “com o não pagamento das 

dívidas, os credores tomavam as terras dos devedores, e formavam “latifúndios” altamente 

lucrativos” (ZABATIERO, 1996, p.17). Para legitimar esse sistema, a religião e o sistema 

jurídico, os quais deveriam defender os menos favorecidos, deixavam se corromper pela lógica 

da ideologia econômica.  

                                                           
5 “Discute-se entre os historiadores se a Assíria obrigou Judá (ou os outros vassalos) a adorar os seus deuses. Não 

há, ainda, um consenso sobre a questão. [...] Entretanto, a presença de oficiais assírios e a mera presença do poderio 

assírio seriam suficientes para levar os vassalos a reverenciar os deuses do império” (ZABATIERO, 1996, p.15). 
6 Segundo as narrativas, Ezequias ordenou que se escavasse na rocha sólida um túnel com aproximadamente 534 

metros para garantir o abastecimento de água na cidade de Jerusalém em caso de emboscas militares. Esse feito 

pertence a certas características militaristas do rei Ezequias.  
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Por volta do ano de 705 a.C., com a morte de Sargon II, Senaquerib ascendeu ao poder. 

O rei Ezequias, ao perceber uma fragilidade do Império Assírio nesse processo de transição, 

aproveitou da oportunidade para promover uma guerra contra as cidades filisteias até Gaza, o 

que o possibilitou recuperar um território perdido para a Assíria nos anos anteriores (cf. 2Rs 

18,8). Posteriormente, com o apoio do Egito, ele liderou um novo movimento antiassírio contra 

as cidades filisteias. Em 701 a.C. Senaquerib deu o grande golpe final. Ao perceber os 

movimentos de rebeldia de Judá, a Assíria dispôs de todo o seu potencial, “rechaçou o Egito, 

invadiu Judá, conquistou 46 cidades fortificadas, cercou Jerusalém e exigiu a rendição de Judá 

(1,8-16; 2Rs 18, 13-16)” (NAKANOSE & MARQUES, 2016, p. 15). Diante desse processo 

complexo de exploração, seja no âmbito nacional ou internacional, o povo de Judá enfrentou 

duros desafios decorrentes da espoliação violenta praticada por militares e oficiais da corte real. 

Diversos camponeses judaítas tiveram suas terras expropriadas em decorrência de processos 

injustos fomentados pela corrupção de suas lideranças, sejam elas políticas, jurídicas e 

religiosas. Inserido nesse contexto, no qual os males sociais atingiam diretamente a dignidade 

da família, o profeta Miquéias foi uma liderança que buscou denunciar as veredas do mal e 

anunciar vida em terras de morte. 

 

3- A estrutura do Livro do Profeta Miqueias 

A maioria dos exegetas dividem o livro do Profeta Miqueias em quatro seções: 1-3 

ameaças; 4-5 promessas; 6-7,7 ameaças e 7,8-20 promessas. Alguns outros autores, entre eles 

J. T. Willis7, dividem o livro em apenas três seções nas quais afirmam que denúncias e salvação 

estão em sequência, ou seja, depois de uma denúncia vem a salvação. Eis abaixo o esquema 

defendido por Willis: 

 

 1,2-2,11  (denúncia)       – 2,12-13   (salvação) 

 3,1-12     (denúncia)       – 4,1-5,15  (salvação)  

 6,1-7,6    (denúncia)       – 7,7-20     (salvação) 

 

O esquema apresentado por Willis parece ser mais completo e de maior facilidade para o 

entendimento sobre como se divide os textos da profecia de Miqueias. O profeta em si e o seu 

grupo, segundo os exegetas, teria apenas escrito as profecias que vão do capítulo 1 ao 3, com 

exceção de 2, 12-13. Os capítulos subsequentes são de autoria desconhecida, mas o período que 

                                                           
7 O autor aborda este conteúdo em The Structure of the book of Micah, (A estrutura do livro de Miqueias) de 1969.  
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foi escrito é possível definir por uma série de fatores, como por exemplo a linguagem 

empregada e a forma da profecia.  

Provavelmente os capítulos 4 e 5 foram escritos no exílio, uma vez que a esperança de 

um rei Messias é fortalecida nesse período e o povo de Israel, exilado em Babilônia, espera o 

perdão das faltas cometidas e a salvação de Deus através do seu Ungido. Os capítulos 6 e 7 

provavelmente não pertence ao grupo de Miqueias e nem ao Sul. Os exegetas defendem sua 

autoria no Norte, uma vez que é citado o nome dos reis israelitas Acab e Amri. Provavelmente 

o texto foi escrito em detrimento da queda da Samaria em 722 a.C.  

No texto de Miqueias 1 a 3, o profeta não mede palavras para denunciar os crimes das 

lideranças de Judá: ricos exploradores (cf. Mq 2,2), magistrados corrompidos (cf. Mq 3,1-2), 

falsos profetas e falsas profecias (cf. Mq 3,5), líderes injustos e sanguinários (cf. Mq 3,9;11a) 

e sacerdotes simoníacos (cf. Mq 3,11b). A dureza da profecia de Miqueias vai influenciar 

profundamente o povo e também alguns profetas que virão posteriormente, entre eles Jeremias.  

Com mais detalhes, apresentamos abaixo um esquema de temas retratado no livro do profeta 

Miqueias nos capítulos 1, 2 e 3.  

 Mq 1,1 = Título; 

 Mq 1,2-7 = A teofania é motivada pelos pecados de Israel e de Judá, que provoca o 

castigo imediato da Samaria; 

 Mq 1,8-16 = O profeta apresenta uma lamentação sobre Judá;  

 Mq 2,1-5 = O profeta apresenta um “ai” contra os ricos que se apoderavam das casas 

dos pobres;  

 Mq 2,6-11= apresenta uma discussão entre Miqueias e seus adversários; 

 Mq 2,12-13 = é apresentada uma promessa de salvação;  

 Mq 3,1-4 = é uma oposição às falsas promessas dos profetas e nova denúncia contra as 

autoridades por causa do seu comportamento antissocial; 

 Mq 3,5-8 = é um enfrentamento direto de Miqueias com os falsos profetas;  

 Mq 3,9-12 = é o clímax das profecias de Miqueias. Por causa da corrupção e dos crimes 

dos chefes israelitas, Jerusalém, a exemplo de Samaria, será destruída.  

Se os três capítulos anteriores debatiam sobre a justiça, os capítulos 4 e 5 focalizam o 

tema da salvação. Esta série de oráculos é atribuída, em geral, a profetas diferentes e anônimos. 

Nesse sentido, o conteúdo desses oráculos limita-se a três pontos essenciais: 

 O primeiro consiste na contraposição entre o “o fim dos dias” (4,1) e o “agora” (4,9ss); 
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 O segundo é o lugar de onde sairá à salvação: “E tu, Jerusalém” (4,8), “e tu, Belém” 

(5,1); 

 O terceiro é o conteúdo da salvação: “será” (5,4.6.7.9). Para os falsos profetas terá matiz 

nacionalista e cruel com os outros povos (5,4-5.7-8); 

 Para Miquéias (5,6) trata-se de salvação sem violência, benéfica para todos e que os 

inimigos de Deus a serem eliminados não são as potências estrangeiras. Mas sim 

exércitos, fortalezas, adivinhos, falsas divindades (5,9-14). 

 

3.1 A superação do castigo (caps. 4-5) 

 No futuro, não agora (4,1-14); 

 Não vem de Jerusalém (4,8), mas de Belém (5,1-3); 

 Não cruel, mas benéfica para todos (5,4-8); 

 Requer a purificação (5,9-14). 

O capítulo (6) nos situa no âmbito de processo, em que o povo só vê um modo de se 

aproximar de Deus: através do culto (6,6-7). Por sua vez, Miquéias os lembra que o único 

caminho, o mais antigo e mais importante, é aquele que passa pela justiça e pela fidelidade. No 

capítulo (7, 1-7) Miquéias afirma nesta lamentação que ninguém pode confiar em ninguém, 

sequer nas pessoas mais íntimas. 

 

3.2 O julgamento de Deus (caps. 6-7) 

 Convocatória e acusação de ingratidão (6,1-5); 

 Rejeição do culto e exigência de justiça e fidelidade (6,8-9); 

 Não há justiça (6,9b -16); 

 Não há fidelidade (7,1-7); 

 Aceitação do castigo divino, reconhecimento do pecado e certeza do perdão (7,7-20). 

 

3.3 O problema da autenticidade 

Os capítulos de 4-5 apresentam uma complexidade singular, dado o seu conteúdo que 

difere, e muito, dos demais textos. Segundo alguns estudiosos, dentre eles Robinson, Pfeiffer, 

Sellim e Fohrer, esses textos não têm relação com o Profeta Miquéias em questão. Outros 
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atribuem ao profeta somente alguns oráculos: 4,9-14; 5,1-5.9-13 (Nowack); 4,11; 4,14; 5,4a - 

5b; 5,9-13 (Deissler); 4,9-14; 5,1-5.9-13 (Weiser); 5,9-14 (Eissfeldt)8. 

A base dessa recusa quase unânime da autenticidade está ligada a quatro pontos: a) 

Miquéias é conhecido pela tradição como profeta de castigo, não de salvação (cf. Jr 26,18); b) 

Há nesses capítulos referências evidentes ao exílio; c) Menciona-se expressamente a Babilônia 

em 4,10; d) Os textos messiânicos são todos pós-exílicos.  

O problema mais sério com respeito à autenticidade se refere ao poema do monte (4,1-

4), que aparece igualmente em (Is 2,2-4). A qual dos dois profetas pertence? Uns atribuem a 

Isaías; outros a Miquéias; outros a autor anônimo anterior a ambos os profetas; outros ainda, a 

autor posterior, que teria inserido o seu poema em ambos os livros. Os capítulos 4 e 5, segundo 

os estudiosos, apresentam textos cujo conteúdo evidencia uma teologia muito rica e coerente 

para ser atribuída a um profeta camponês, preocupado com as injustiças sociais. 

Nos caps. 6-7 as opiniões também diferem, e muito, mesmo que Eissfeldt, considera 

possível que esses capítulos sejam do Miquéias judaíta. Van der Woude os atribui a poeta 

anônimo israelita. Numerosos críticos distinguem entre 6,1-7,7 e 7,8-20 (datado nos períodos 

mais diversos). 

 

4- Mensagem e Atualização 

O livro de Miquéias descortina um horizonte de resistência diante da opressão dos 

poderosos, sobretudo, em defesa da terra e da família. Como porta-voz dos camponeses 

espoliados, o profeta, sentindo na própria pele a dor de seu povo, denuncia as injustiças 

cometidas pelas autoridades civis e religiosas. 

Em um cenário de perseguição, os pobres eram obrigados a pagar tributos, gerando, 

assim, o endividamento das famílias e a violência no campo. Miqueias questiona os 

latifundiários, os credores sem compaixão, os comerciantes fraudulentos, os sacerdotes e os 

profetas gananciosos com um linguajar duro e concreto de quem vive no meio do povo e 

exprime sua ira contra os grupos dirigentes de Jerusalém. 

Cobiçam campos, e os roubam; querem uma casa, e a tomam. Assim oprimem ao 

varão e à sua casa, ao homem e à sua herança (Mq 2,2); Prestem atenção, governantes 

de Israel, vocês que têm horror ao direito e entortam tudo o que é reto, que constroem 

Sião com sangue e Jerusalém com perversidade (Mq 3,9b-10).  

 

                                                           
8 Os autores citados neste ponto sobre a autenticidade encontram-se no texto: PROFETAS II, de L. Alonso 

Schokel – J. L. Sicre Diaz. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1980. p. 1070. 
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Conduzidos pelas palavras de Miqueias, queremos nos deixar conduzir pelo “Espírito 

de Yhwh, do direito e da fortaleza” e, com a mesma ousadia e sensibilidade, perceber as 

realidades de injustiça de nossos dias.  

  

4.1 Violência contra os pequenos 

Para o profeta Miqueias o maior ato de infidelidade a Yhwh é a violência contra os 

pequenos. Quem violenta os pobres, agride o seu coração. A realidade atual não é diferente, há 

muitas situações de abuso de autoridade, exploração e sofrimento. Nas últimas semanas, 

acompanhamos as discussões sobre a reforma trabalhista e previdenciária motivadas pelo 

governo federal e pelos interesses de uma minoria. É lamentável perceber este cenário de 

injustiça através de um tendencioso malabarismo político, pelo qual inúmeros trabalhadores 

perdem seus direitos9. 

 

4.2 Direito a terra: em defesa da família. 

A terra era a carteira de identidade das famílias – no tempo de Miqueias era o principal 

meio de sobrevivência (cf. Mq 2,1-3.6-11). Não ter terra para trabalhar era como não ter 

identidade e, assim, não ter meios para viver dignamente. Mulheres expulsas de suas casas, 

crianças sem direito à herança, trabalho forçado... O profeta critica a busca desenfreada de bens, 

poder e acúmulo de riquezas nas mãos de um pequeno grupo. No centro-oeste de nosso país, 

encontramos a triste realidade de muitos grupos indígenas espoliados de suas terras, 

desumanizados e tratados como “vagabundos” pelos grandes latifundiários criadores de gado. 

A ganância e a busca desenfreada pelo lucro se sobrepõe à dignidade humana10. 

 

4.3 A Falsa religião 

No Antigo Israel haviam sacerdotes e profetas que proferiam oráculos em nome de 

Yhwh a partir de seus interesses pessoais. Esses eram funcionários da corte que assessoravam 

o governo em suas ações injustas. Magistrados, sacerdotes e profetas eram as colunas que 

sustentavam o direito e a justiça. Todavia, Miqueias denuncia que eles se corromperam 

completamente, deixando de defender o povo para, em troca de privilégios, servir aos chefes e 

                                                           
9 STRUCK, Jean-Philip. O que deve mudar com a reforma trabalhista? Carta Capital, São Paulo, abr, 2017. 

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-deve-mudar-com-a-reforma-trabalhista-1>. 

Acesso em: 30 abr. 2017. 
10 DIAS, Marina. Índios e policiais entram em confronto em frente ao Congresso. Folha de São Paulo, Brasília, 

abr, 2017. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1878437-indios-e-policiais-entram-em-

confronto-em-frente-ao-congresso.shtml >. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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aos governantes, tornando-se, assim, cúmplices da injustiça. Em 2016, no impeachment da ex-

Presidente Dilma Roussef, a principal legitimação do voto dos deputados e senadores foi 

Deus11. “Os falsos profetas deformam e manipulam as pessoas”, assim já dizia o profeta. 

Quantas pessoas utilizam a religião falando em nome de Deus para tirar proveito da boa fé do 

povo. Deus não aprova um culto separado da vida, indiferente a uma sociedade de escravidão 

e de violência. 

  

4.4 A religião que Deus quer 

“Ó homem, já foi explicado o que é bom e o que Javé exige de você: Praticar o direito, 

amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus” (Mq 6,8). Deus não quer em primeiro 

lugar um culto dirigido a ele, muitas vezes, como desculpa para a conduta injusta de vida. Ele 

quer uma vida nova que seja reflexo de sua justiça. Praticar o direito é exercer a justiça em 

defesa dos pobres. Amar a misericórdia é ser coerente e solidário, capaz de assumir a causa do 

povo e, deste modo, caminhar com Deus. A exigência de Deus, portanto, é que os homens se 

convertam da relação de desigualdade para formar uma relação social justa e igualitária, através 

da partilha de um sistema econômico no qual os bens são distribuídos de tal maneira que gerem 

vida para todos: a verdadeira religião deve estar a serviço da vida – “Deus não quer uma religião 

baseada em práticas legalistas, mas uma vivência que nos impulsione para o compromisso com 

a transformação social”12. 

 

4.5 De esperança em Esperança 

“De suas espadas vão fazer enxadas, e de suas lanças farão foices. Um povo não vai 

mais pegar em armas contra outro, nunca mais aprenderão a fazer guerra” (Mq 4,3). Este é o 

sonho do Profeta, que é também o sonho do povo: A paz e a justiça. As guerras cessaram e a 

força do trabalho restabelecida. Foice e enxada: instrumento dos camponeses, dos pobres, que 

terão a terra em abundância para produzir e colher. É um sonho, uma esperança, mas também 

uma crítica contra a política militar do Estado e as estruturas de injustiça plantadas no coração 

das famílias refugiadas que buscam lugar para viver no mundo de hoje. Segundo dados da ONU, 

em 2016, 59,5 milhões de pessoas buscaram refúgio nos países Europeus e busca de melhores 

                                                           
11 MARTÍN, Maria. Deus derruba a presidenta do Brasil. El País, São Paulo, abr, 2016. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/18/politica/1460935957_433496.html>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
12 cf. MARQUES, Maria Antônia. Introdução ao livro do profeta Miquéias. Vida Pastoral, São Paulo: Paulus, 

2016. 
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condições de vida e trabalho13. À Luz da profecia de Miquéias contemplamos Yhwh, o Deus 

migrante com os migrantes que não abandona o seu povo, apesar das injustiças, com o sonho 

de uma vida melhor e mais digna. 

 

4.6 Yhwh, o Deus da vida, não compactua com a injustiça 

Esta é a principal mensagem do Profeta. Mensagem de Esperança e de 

comprometimento. Nossa fé e nossas obras não podem ser indiferentes ao sofrimento dos 

pequeninos. A Palavra de Deus tem a força de gerar vida nova (Is 40,8). Guiados pelo espírito 

profético de Miqueias que também nós possamos nos comprometer com a construção de uma 

sociedade pacífica, justa e misericordiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 WELLE, Deutsche. O que deve mudar com a reforma trabalhista? Carta Capital, São Paulo, abr, 2017. 

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-deve-mudar-com-a-reforma-trabalhista-1>. 

Acesso em: 30 abr. 2017. 
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