
1. QUEM FOI O PROFETA? 

“Miquéias de Morasti foi um profeta no tempo de Ezequias, rei de Judá.”  

(Jr. 26,18) 

O nome Miquéias é uma profissão de fé e significa “Quem 

é como o Senhor” que expressa a experiência de Deus como o 

Senhor, que foi a grande marca da vida do profeta. 

Miquéias era da cidade de Morasti, perto da fronteira com 

a Filistéia, cerca de 35 km a sudoeste de Jerusalém, também 

conhecida como Morasti-Gat (Mq 1,1.14), região fértil e produtiva. 

Era de origem camponesa sendo assim buscava na cidade as 

raízes dos males que atingiam o campo, portanto era um porta-

voz dos camponeses. 

  Sua atuação como profeta provavelmente se deu entre 

725-701 a.C. Miqueias era contemporâneo do profeta Isaías de 

Jerusalém, Miquéias vive em um período de instabilidade no reino 

de Judá durante o reinado de Ezequias (cf. a menção de Miquéias 

em Jr 26,18). 

2. CONTEXTO HISTÓRICO  

Durante o período da profecia de Miquéias, Israel e Síria 

movem guerra contra Assíria e Judá (guerra siro-efraimita em 

735-734), época que Judá pagava altos tributos para a Assíria. 

Ezequias tenta se livrar do domínio Assírio motivado pela reforma 

religiosa, alimentado por um zelo nacionalista que se baseava na 

antiga tradição teológica da morada de Javé em Jerusalém, no 

Templo. 

Senaquerib rei Assírio invade Judá e toma cidades da 

planície, atingindo diretamente o povo de Morasti-Gat e causando 

grande mortandade. Ezequias arrependeu-se de sua revolta e 

submete a Assíria novamente (cf. 2Rs 18,13). 

3. MENSAGEM 

Miquéias em primeiro lugar apresenta uma crítica ao 

programa de reformas de Ezequias, que se restringiu aos rituais 

e à teologia oficial do Templo de Jerusalém, isso causando o fim 

do campesinato judeu. 

Diante de tantas injustiças sociais e religiosas Miqueias se 

posiciona contrário aos ricos e poderosos de Jerusalém, e sua 

acusação vai contra os chefes e governantes; sacerdotes e falsos 

profetas. 

Como todo livro profético, o livro de Miqueias também 

passou por releituras, reestrutura e acréscimos. Não seria certo 

se pensarmos que as profecias e as mensagens deste livro 

seriam somente dele. 

4. REDAÇÃO 

O texto mais antigo é Mq 6, 1-7, 7 que foi produzido no 

Norte e por ocasião da queda de Samaria foi levado para o Sul. 



Os capítulos de 1-3 são palavras de Miqueias. Já os 

capítulos Mq 2, 12-13 e os capítulos de 4 a 7 são acréscimos do 

período exílico e pós- exílico. 

Com os acréscimos o redator final organizou o livro 

alternando ameaças e promessas, com isso, moderando a 

severidade dos oráculos de Miqueias e deixando distintas várias 

correntes teológicas. 

5. ESTRUTURA 

O livro de Miqueias é um livro de acusação contra os 

responsáveis que estragam a vida do povo. Junto com a 

acusação o livro também aponta motivos de esperança. 

 Mq 1,2-3,12: Primeira acusação: contra a Cidade idólatra e 

a corrupção da Cidade. 

 Mq 4,1-5,14: Motivos de esperança: Jerusalém se 

reergueria e faria o julgamento das nações que a destruíram. 

 Mq 6,1-7,7: Segunda acusação: Contra a estrutura. 

 Mq 7,8-20: Motivos de esperança: A cidade, 

personificada, reconhece o seu pecado e espera que Javé a 

liberte. 
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