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Introdução ao profeta Miqueias 

 

1. Vida e Atividade Profética de Miqueias 

Em Israel, a profecia ganhou maior expressão a partir do surgimento da monarquia. Os 

profetas são seres humanos concretos e havia muitos profetas e profetisas em Israel. Seus 

valores, atos e teologia são condicionados pela geografia, realidade, cultura e religiosidade em 

que viveram e atuaram na obra de Deus. Os profetas não caíram do céu nem nasceram da 

intervenção divina, mas foram formados pelos vários grupos da sociedade. Os profetas eram 

formados nos santuários pelos vários grupos. Suas atividades são fruto de interesses sociais do 

grupo em que eles se formaram, trabalharam, defenderam e se apoiaram. Conforme a 

realidade da época os profetas são divididos em dois grupos; 1. Profetas de periferia, 2. 

Profetas de centro.  A função dos profetas de centro era manter a ordem estabelecida pela 

monarquia e a função dos profetas de periferia era questionar e tentar mudar a ordem 

estabelecida pela monarquia. Por exemplo, Miqueias questionava a monarquia, mas Isaías 

nunca falou mal da monarquia.  

Miqueias, termo hebraico que pode ser traduzido por “quem como Javé?”, uma 

espécie de aclamação litúrgica.1 Miqueias nasceu em Morasti (1,1.14). Provavelmente se trata 

de Morasti-Gat, aldeia de Judá, 33 km a sudoeste de Jerusalém2. O dado é importante, porque 

nos situa em ambiente camponês, em contato direto com os problemas dos pequenos 

agricultores, vítimas do latifundismo. Por outro lado, Morasti encontra-se rodeada de 

fortalezas; em círculo de dez quilômetros surgem Azecar, Saco, Odolom, Maresa e Laquis. A 

presença de militares e funcionários reais devia ser frequente na região e, pelo que conta 

Miqueias, não muito benéfica. Além dos impostos, é provável que recrutassem trabalhadores 

para conduzi-los a Jerusalém. Latifundismo, impostos, roubo a mão armada, trabalhos 

forçados, é o ambiente que rodeia o profeta. 

         Ele exerceu sua atividade entre 725 e 701, durante os reinados de Joatão, Acaz e 

Ezequias, isto é, entre os anos 740-698 aproximadamente. Antes e depois da tomada de 

Samaria pelos assírios em 721 AC, tendo sido contemporâneo de Oséias e de Isaías. É difícil 

saber se Miquéias atuou durante os reinados de Joatão e Acaz; entre outros motivos, porque as 

datas propostas para esses reis são muito discutidas. A injustiça do latifundismo (2,1-5) deu-

                                                           
1 MARQUES, M.-A. Introdução ao profeta Miqueias.  http://www.vidapastoral.com.br/artigos/introducao-ao-
livro-do-profeta-miqueias/. Consultado 15/04/2018.  
2 Nova Bíblia Pastoral. Brasília: Paulus, 2013, p. 1139-40. 

 

http://www.vidapastoral.com.br/artigos/introducao-ao-livro-do-profeta-miqueias/
http://www.vidapastoral.com.br/artigos/introducao-ao-livro-do-profeta-miqueias/
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se em muitos momentos, e o oráculo contido em 1,8-16 tampouco ajuda, porque se discute se 

o profeta ameaça com castigo futuro ou descreve desgraça passada. 

 

2. Contexto Histórico de Miqueias.  

O primeiro versículo do livro de Miqueias situa a sua atividade em três reinados dos 

reis de Judá: Joatão (740-736 a.C.), Acaz (736-716 a.C.) e Ezequias (716-687 a.C.). Mas, 

segundo a informação do livro sobre a destruição da Samaria (Mq 1,2-7: 722 a.C.) e a invasão 

de Judá pela Assíria (Mq 1,8-16: 701 a.C.), Miqueias atuou principalmente entre 725-701 

a.C., no reino do Sul. Nesse período, Judá estava sendo ameaçado e devastado pela Assíria. 

Em 735 a. C Israel e a Síria formaram a coalizão siro-efraimita e fizeram a guerra 

contra a Assíria, pois desde a segunda metade do século VIII Assíria dominava toda região. 

Esse movimento ficou conhecido como a guerra siro-efraimita (735-734 a.C.). Foi uma guerra 

desastrosa para o povo de Morasti-Gat, a região da Shefelá, que foi palco de diversas guerras. 

Essa região enfrentou guerra, pilhagem, violência contra a família, a casa e a terra do “meu 

povo”! Diante do avanço das tropas da Síria e de Israel, Judá pediu proteção ao império 

assírio. A partir desse momento, Judá se submeteu e se tornou vassalo da Assíria, pagando 

tributos. Mais cobrança e espoliação contra a população camponesa!3 Acaz que reinava sobre 

Judá não entrou nessa coalizão. Sentido ameaçado por Israel e Síria ele pediu socorro ao rei 

da Assíria Teglat-falasar que veio e conquistou Damasco e uma boa parte do território de 

Israel. Assim Acaz começou a pagar tributo para Teglat-falasar, pois Judá se tornou vassalo 

da Assíria (2Rs 16,1-18). O reino de Israel perseverou na sua luta anti-assíria até que foi, 

finalmente, a Samaria que era a capital do reino de norte foi destruído em 722 a. C. 

 A destruição do reino do norte provocou uma imigração do povo de norte ao reino de 

sul passando por Morasti. Depois da morte de Teglat-falasar, Ezequias era rei de Judá. Esse 

último começou uma reforma de toda Judá, destruindo os santuários no interior de Judá, 

reformando o exército, formando mercenários. O rei Ezequias continuou tributo para poder 

pagar os impostos a Assírio (2Rs 16, 1-18). Como os agricultores não poderiam pagar as 

dívidas, os credores tomando suas terras, e formavam latifúndios lucrativos. Era esse processo 

de acumulação de terras que Miqueias, como porta-voz dos sem terras.  

Gat era uma das cidades fortificadas, junto com Soco, Laquis, Maresa e Odolam, em 

um círculo de dez quilômetros, para proteger a capital Jerusalém (Mq 1,8-16). Era evidente 

em Morasti-Gat a presença constante de militares e funcionários da corte de Jerusalém, os 

                                                           
3 MARQUES, M.-A. Introdução ao profeta Miqueias. 
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quais cometiam crimes de abuso de poder para cobrar impostos, recrutar camponeses e extrair 

seus produtos agrícolas. 

Além da violência diária, a região de Morasti, quase na fronteira do reino de Judá com 

a Filisteia, sofreu vários conflitos militares com os filisteus e os assírios no tempo de 

Miqueias. Conflitos de terra cobiçada e expropriada, produtos extraídos, cobrança de 

impostos, recrutamento, trabalho forçado, corrupção, guerras, violência, muito sofrimento, 

essa é a realidade que cerca o “meu povo” (do profeta Miqueias). 

Tal realidade transparece nos oráculos do profeta: “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). É o linguajar duro e concreto de quem vive no meio do povo espoliado e 

exprime sua dor e ira contra os poderosos. O estilo rural do profeta o torna semelhante a 

Amós, também profeta do povo do campo, no reino do Norte. 

 

3. A mensagem de Miqueias 

Em Miqueias, ultimo profeta do século VIII, a denúncia social atinge seus níveis mais 

altos. Embora sua obra seja curta, e os textos que tratam do tema abranjam poucas paginas, é 

difícil transmitir em tão poucas palavras conteúdo tão rico, variado, profundo e ardente como 

o de Miqueias. Com razão ele é considerado um dos maiores porta- vozes da justiça4. 

O pensamento de Miquéias é simples: ele proclama que os desastres políticos que 

ameaçam Israel e Judá derivam da ira de Iahweh, que o povo suscitou com seus pecados. Os 

temas nos quais esse pensamento se expressa são temas comuns nos profetas pré-exílicos: os 

pecados de opressão e desonestidade, a prática de cultos supersticiosos, a importância 

primordial da autêntica moral. A exemplo de Jeremias, Miquéias descreve uma derrocada da 

moral e da confiança mútua. Iahweh não destruirá completamente o seu povo, mas tratará de 

impor-lhe as regras da moral tradicional. Por fim, a esperança de Israel se funda na grande 

misericórdia de Iahweh: Iahweh restaurará a nação sob um novo Davi (5,1-3). 

Diferentemente de Isaías, Miqueias anuncia a destruição de Jerusalém (3,12). 

Miquéias também demonstra ter consciência da natureza da verdadeira vocação profética, em 

contraste com os profetas de ofício, aos quais se contrapõem como Jeremias: o carisma do 

                                                           
4 Cf. SICRE, José L. A justiça social nos profetas. São Paulo: Ed. Paulinas, 1990, p. 337. 
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profeta está no poder e no espírito de Iahweh, o direito e na coragem de anunciar a iniquidade 

e o pecado (3,8). 

A mensagem principal do redator final do livro de Miqueias é, sem dúvida, a 

restauração do templo, de Jerusalém e da nação; ao contrário, Miqueias, profeta do povo 

oprimido pelos governantes de Jerusalém, nunca proclamaria louvor à capital. É importante 

situar, portanto, cada oráculo em seu devido contexto para entender sua mensagem, sobretudo 

para escutar o grito de quem defende a terra, a família e a casa para produzir a vida e de quem 

luta por esses dons.5 

 

4. A Redação do Livro de Miqueias 

Como todos os textos da Bíblia, o livro de Miqueias agrega palavras do profeta e da 

tradição ao longo de vários séculos. Os capítulos 1 a 3 remontam à pregação de um profeta 

judaíta, de Morasti-Gat, do século VIII a.C., sobretudo no reinado de Ezequias (cf. Jr 26,18). 

É uma pregação crítica, que afirma que os ricos e os poderosos de Jerusalém serão castigados. 

Os capítulos 4 a 7, no entanto, são acréscimos de outros autores, temas e preocupações. 

Portanto, é possível estabelecer o seguinte quadro: 

1. Palavra de outro grupo profético do Norte, no século VIII a.C. (Mq 6,1-7,7): 

– “Pois eu fiz você subir da terra do Egito, o resgatei da casa da escravidão e mandei Moisés, 

Aarão e Míriam à frente de você” (Mq 6,4). 

– “Você obedece às ordens de Amri e a todas as práticas da família de Acab, e vive conforme 

os princípios dela” (Mq 6,16). 

Em comparação com Mq 1 a 3, Mq 6,1-7,7 apresenta seu próprio destinatário, teologia e 

linguagem: 

a) O texto nunca menciona Judá, Jerusalém e Sião do reino do Sul. Fala de Amri e Acab, 

principais reis do reino do Norte; 

b) A principal perspectiva teológica de Mq 6,1-7,7 é a tradição de êxodo, uma das 

características dos oráculos dos profetas do Norte (Os 11,1-6); 

c) Mq 6,1-7,7 utiliza sua própria terminologia, como o termo “príncipe”, sar em hebraico (Mq 

7,3). 

                                                           
5 MARQUES M.-A. Introdução ao profeta Miquéias. 
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É possível que Mq 6,1-7,7 tenha sido escrito pelos profetas do Norte. Por ocasião da 

queda da Samaria, eles se refugiaram no reino do Sul, trazendo consigo suas tradições, e se 

uniram com o grupo de Miqueias. O texto registra a denúncia contra os crimes cometidos por 

governantes do Norte, como Amri, Acab e seus respectivos seguidores, entre 887 e 722 a.C. 

Semelhante à denúncia de Oseias, profeta do Norte, afirma que a infidelidade e a injustiça 

atingem a casa e as relações familiares mais íntimas (Os 7,5-6). 

2.  Releituras exílicas e pós-exílicas (Mq 2,12-13; 4,1-5,14; 7,8-20): 

– “Eu reunirei você todo, ó Jacó. Recolherei o que sobrou de você, ó Israel!” (Mq 2,12a). 

– “Porque de Sião sairá a Lei e de Jerusalém virá a palavra de Javé” (Mq 4,2b). 

– “Mas você, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá! É de você que sairá para 

mim aquele que deve governar Israel!” (Mq 5,1a). 

– “É o dia de reconstruir seus muros! Nesse dia, suas fronteiras serão mais amplas” (Mq 

7,11). 

O tema de grande importância nos capítulos 4 e 5, junto com 2,12-13 e 7,8-20, é o da 

restauração de Sião, típico dos autores do exílio e do pós-exílio, ao passo que o profeta 

Miqueias de 1 a 3 prega o castigo e a destruição do templo e de Sião. Destacam-se, em Mq 4 a 

5, as questões do exílio: o cerco de Sião, a destruição de Jerusalém, o sofrimento do exílio, o 

messias, Javé como pastor, a esperança do resgate, a restauração do templo. Em Mq 2,12-13, 

o resto de Israel. E em Mq 7,8-20, a reconstrução da nação em torno de Jerusalém e a 

confiança no Deus misericordioso. 

No período do exílio (587-538 a.C.), quando Jerusalém estava em ruína, os profetas 

ligados a Sião fizeram a releitura das palavras de Miqueias com a preocupação pelos 

sobreviventes (o resto de Israel) e pela restauração de Jerusalém. O processo de releitura 

durou até mais ou menos o ano 500 a.C. com o forte movimento da centralização no templo 

de Jerusalém: “Vamos subir para o monte de Javé, para o Templo do Deus de Jacó” (Mq 4,2). 

 

5. Estrutura do livro de Miqueias 

Como todos os livros proféticos, o livro de Miqueias também coloca numerosos 

problemas no seu conteúdo, na sua redação e estrutura. O livro de Miqueias tem 7 capítulos e 

abrange várias narrações e discursos. Com as releituras e os acréscimos, o redator final teria 

organizado o livro alternando ameaças e promessas para moderar a severidade dos oráculos de 

Miqueias, dando origem à seguinte estrutura: 



~ 7 ~ 
 

a) 1,2-2,11 (ameaça) – 2,12-13 (promessa); 

b) 3,1-12 (ameaça) – 4,1-5,14 (promessa); 

c) 6,1-7,7 (ameaça) – 7,8-20 (promessa). 6 

 

O objetivo principal de ter escolhido esse profeta é atualizar o mesmo no contexto de 

hoje. Nos momentos atuais, há vários falsos líderes políticos, religiosos, empreiteiros, 

fazendeiros etc. Eles constroem o poder deles a partir do sangue dos pobres e enganam o 

povo. Eles também exploram, abusam dos direitos dos pobres, excluídos, índios, negros, 

imigrantes e camponeses para seu próprio benefício. Ao mesmo tempo, nós também vemos 

pessoas de bom coração (líderes políticos, religiosos) que atuam com o papel de Miqueias e 

lutam para defender os direitos e a dignidade humana dos pobres, excluídos, índios, negros, 

imigrantes e camponeses.  

 

 

 

                                                           
6 CENTRO BÍBLICO VERBO. Defesa da família: casa e terra. Entendendo o livro de Miqueias, Ed. Paulus, São 
Paulo, p. 19. 


