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Tema: A vida e a profecía do Profeta Miqueias 

Onde nasceu Miqueias? 

É natural de Morasti, pequeno povoado de camponeses perto da cidade de 

Gat, na fronteira com os Filisteus (cf. Mq 1, 14). Estes Filisteus eram 

inimigos do povo de Deus. Por isso, Morasti que fica na fronteira era alvo 

de fortalezas e guarnições militares. Estes estavam ao serviço do reino de 

Judá, eram soldados e oficiais. Justamente a presença dos militares no 

povoado trouxe problemas concretos, um deles é o latifúndio. É porque o 

rei de Judá concedia-lhes privilégios (aos oficias) presenteando-lhes com 

terras tiradas dos próprios camponeses em muito dos casos. Assim ia-se 

criando o latifúndio. E um problema encadeia para outros problemas como: 

altos impostos, roubos, prostituição, trabalhos forçados, etc. 

Por isso, o ambiente em que Miqueias viveu era marcado por graves 

problemas sociais, e isso se evidencia nas profecias dele com força de 

convicção, de determinação e muito amor a sua terra devastada.   

 

Que época viveu o Miqueias? 

Atuou como profeta durante os governos de três reis da Judéia: 



- Joatâo (740-736), - Acaz (736-716), - Ezequias (716-687). É dizer atuou 

entre os anos 740 até 687, nos séculos VIII e começo do VII a. C, 

respetivamente.  

Dado importante: o texto faz alusão a profecia de Miqueias contra a 

Samaria, que foi destruída pelos assírios em 722. Também na mesma linha 

faz alusão a um desastre militar que arrasou grande parte das cidades de 

Judá (cf. Mq 1, 10-16), isto também é da invasão assíria esta vez no ano 

701. Significa que a atuação do profeta Miqueias começou em 722 e foi até 

depois de 701.  

Lembrar que: nessa mesma época o profeta Oseias atuava na Samaria, e o 

profeta Isaías o fazia em Jerusalém.  

Que significado tem o nome de Miqueias? 

Miqueias ou Mi-ca-ya significa “Quem é como YHWH?”. Este nome é em 

si mesmo uma profissão de fé. Entende-se uma profunda experiência de 

Deus como YHWY, que marcou a vida do profeta Miqueias.  

Destinatário das mensagens que fazia Miqueias  

Lendo as profecias de Miqueias se percebe sua profunda preocupação com 

a realidade do povo, do jeito que os habitantes eram enganados pelas 

autoridades, preocupava a este homem de Deus. Ele se deixou afetar pela 

realidade, não fechou os olhos, nem procurou fazer uma análise superficial 

nem maquilada. Ele chamou ás coisas pelo seu nome, liga direto, não faz 

confusão mental com termos pouco claros.  

Sua palavra referia-se aos governantes das duas capitais: Samaria (Capital 

do reino do Norte - Israel) e Jerusalém capital do reino de Judá, no sul.  

Ás injustiças que presenciava o profeta era tão grandes que obrigou a ele 

proferir palavras fortes, palavras que ferem para o reagir positivo, palavras 

que penetrou profundamente a vida do povo, a consciência do povo. Por 

isso, cem anos depois, assim como conta o profeta Jeremias (cf. Jr 26, 16-



19) as palavras de Miqueias segue ressoando no pensamento coletivo, 

segue sendo lembrado, este profeta marcou a história do povo.  

Interessante à informação que apresentam Carlos Mesters e Francisco 

Orofino sobre a personalidade do profeta Miqueias. Estes autores citaram 

seis caraterísticas do profeta que resultam fundamentais para compreender 

a linguajem, o contexto, os destinatários, e até para fazer uma analogia com 

o mundo, a realidade de hoje. 

a) Miqueias era um homem do povo: um homem do interior, da roça. 

Sua linguagem é simples e direta, vai direto ao assunto. Vive muito 

identificado com o povo da roça, que era explorado e oprimido pelos 

grandes (Mq 2, 1-2). É um lavrador que observava como as terras 

dos pobres eram tomadas e invadidas (Mq 2, 2). Denuncia a terrível 

dominação que os poderosos impunham ao povo trabalhador (Mq 3, 

3; 3, 9-11). Sua denúncia vai diretamente contra Samaria e contra 

Judá, pelas causas seguintes: exploração, latifúndio, propinas, 

corrupção, amor ao dinheiro a custa do semelhante.  

b) Miqueias, um homem pé no chão. Alimentava sua fé a partir das 

histórias, das experiências de seu povo, desde criança, em casa e nas 

celebrações que deve haver tido nas comunidades. Em suas profecias 

ele lembra a história do povo escolhido, a história dos primeiros pais 

da fé como Abraão e Jacó (Mq 7, 20), também se lembra do Êxodo 

com os nomes referenciais como Moisés, Aarão e Miriam (Mq 6, 4; 

7, 15). Inclusive lembra quando Davi foi ungido como rei em Belém 

(Mq 5, 1). Numa palavra, ele não ignora de jeito nenhuma a história 

de fé de seu de conhecer, de ter contato e de refletir a escritura a 

través das celebrações comunitárias que seguramente ele teve.  

c) Miqueias era um homem de esperança. Não foi nenhum ingênuo. 

Ele lã as experiências do Êxodo no passado, reflete sobre a “saída da  



terra do Egito”. E faz uma leitura do presente de seu povo, assim 

gera esperança no seu coração e na sua expectativa de libertação em 

que o povo não só vai recuperar suas terras, mais também vai-se 

espalhar desde Galaad até Basan, desde o Mar Morto até o Mar 

Mediterrãneo, desde a Montanha do Hermon até o Monte Horeb 

(montanha de Deus) (cf. Mq 7, 11-12. 14). Ele olha o passado, faz 

uma analogia com o presente e aquelas experiências de libertação, da 

saída, de luta por uma terra prometida fez com que alimente seu 

anseio por uma sociedade, por um povoado de Morasti mais justo, 

mais fraterno, menos explorado e que o bem triunfasse sobre o mal.  

d) Miqueias vivia o conflito do povo. Quais eram esses conflitos? 

Havia gente que explorava sem misericórdia. Lógico, sim tem gente 

exploradora, tinha gente explorada. Essa realidade injusta atinge de 

modo profundo a experiência de este profeta. Por isso, ele 

constantemente denunciava com muita força essas práticas que 

desumaniza e leva a uma sociedade onde ás forças de uns poucos 

privilegiados se converte em desespero de muitos seres humanos da 

mesma terra, do mesmo sangue, da mesma raça. Miqueias sentia 

vergonha de seu povo por tantas injustiças, mais, também amava seu 

povo, essa dialética que experimentava no seu ser, ele jogou fora por 

meio das profecias, sensível das injustiças por um lado, e também 

por amor a seu povo, a sua terra, Morasti por outro lado. Um dos 

textos de Miqueias que melhor manifesta esse sentimento e 

convicção é (Mq 7, 8b-9).   

e) Miqueias é porta-voz do povo oprimido. Uma coisa interessante 

percebe-se aqui. Os corruptos, os ricos, os que viviam dos subornos e 

propinas, também tinha seus profetas (Mq 3, 5). Em nosso 

linguagem mais normal seria os puxa sacos dos poderosos, os que 

faziam escutar a eles palavras agradáveis, palavras que consolavam e 



até justificavam ás injustiças. São homens aproveitadores, homens 

que não tem consciência da tremenda injustiça que pesam sobre o 

povo. Miqueias era o contrário a estes profetas, ele denunciava, não 

era puxa saco de jeito nenhum em favor dos poderosos ricos e 

corruptos (Mq 3, 8). Ele denunciava com toda a força, não tinha 

medo para falar e chamar ás coisas pelo nome, sem rodeios. O que 

mais raiva causava nele é que aqueles opressores, mesmo oprimindo 

e matando pensam que YHWH está com eles (Mq 2, 6-7; 3, 11) 

f) Miqueias era um homem de fé. Nos sete capítulos de seu livro, 

transparece essa profunda dimensão de fé em Deus. Uma fé simples 

e pura. Por isso, usa de imagens, usa elementos da realidade para 

expressar a esperança que o anima. Ele nas suas visões vê a Deus 

como o pastor, e ao povo como rebanho. Diz que de Sião a lei de 

Deus vai se irradiar entre os povos (Mq 4, 2b), as espadas irão se 

transformar em arados, e haverá paz (Mq 4, 3), cada qual na sua 

terrinha.  

Os símbolos que utiliza o profeta são demais pedagógicos, alimenta 

esperança, manifesta que todo este perdido não, que o ser humano 

pode mudar e que as injustiças não vai ter a última palavra sobre o 

destino do ser humano, principalmente da cultura dele, de sua terra, 

de sua nação.  

- Detrás de todas estas caraterísticas do profeta se pode afirmar a 

presença de dois problemas fundamentais: por um lado exploração 

das pessoas do campo, da roça, pelos poderosos da cidade; por outro 

lado, a região de Miqueias enfrentava o problema da guerra, a 

Assíria era uma grande potência na época e cobiçava não só as terras 

férteis da Judéia, mas também o acesso ao Egito. O problema não era 

tão fácil de lidar, pois, havia interesses de dinheiro, de poder, de 

exploração e domínio territorial. É o contexto do profeta Miqueias.  



Agora bem, em quantas partes esta dividida o livro de Miqueias? 

Divide-se em duas partes: Capítulos 1 a 5 e cap. 6 e 7. Nestes dois 

capítulos existem denúncias de condenação e anúncios de esperança.  

Na segunda parte: capítulo 6 traz denúncias e cap. 7 traz anúncios de 

esperança. O livro de Miqueias conta com sete capítulos.  

-Os estudiosos afirmam que os textos que pertencem propriamente 

ao profeta Miqueias são: Mq 1, 2-2, 11; 3, 1-12; 6, 1-7, 7. 

- Acréscimos posteriores se caracterizam pelas palavras da 

esperança, temperando mais a dura linguagem do profeta, os textos 

são: Mq 2, 12- 13; 4, 1-5,14; 7, 8-20. 

 

 

Conclusão do grupo... 

Para nosso grupo fica claro uma coisa: o profeta Miqueias 

defende os ideais de uma sociedade tribal, ele anseia a 

fraternidade, anseia a justiça, anseia por um povo menos 

corrupto. Ele, na própria pele experimentava o lado ruim das 

injustiças. Seus irmãos camponeses sofriam demais, demais. A 

exploração, a falta de respeito, a ausência de direito que leva a 

falta de justiça fez com que ele não fique só olhando e 

“chorando” sozinho, muito menos a ficar calado com atitude de 

pessimismo. De jeito nenhum. Ele encarou desde a fé, proferiu 

palavras que desmascara aos traidores de seu povo, aos 

exploradores, aos que praticam o mal e ás injustiças. Miqueias 

cobrava deles a falta de direito, falta de justiça e misericórdia 

que conduz a uma sociedade tão desumana. Deus se faz presente 

por mediação deste profeta. Deus age na história. Miqueias não 

fica só no fatalismo, no pessimismo das injustiças, ele manteve 



esse espírito de confiança de que o curso da história vai mudar e 

manteve viva a esperança. Essa esperança não vem dele só não, 

é fruto de sua experiência com Deus, com YHWH...  
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