
WELTON 

Bom dia a todos! Estamos hoje reunidos aqui para uma roda de conversa, 

onde vamos abordar hoje, sobre a profecia de Miquéias. Vamos saber quem foi 

esse profeta? Qual o seu contexto? O que profetizou? Para isto, irão nos ajudar 

nesta reflexão, alguns pesquisadores especialistas em literatura profética, e em 

Miquéias. Está aqui conosco o Oscar Javier Britez Figueiredo, ele é paraguaio, 

da Congregação dos espiritanos, estudante de teologia do instituto ITESP e 

especialista em história do mundo Antigo. [aplausos]. Também está presente o 

Osvaldo Gomes de Lima, que atua em Mauá, onde coordenada equipes de 

pesquisa bíblica. Também é professor de filosofia. [aplausos]. Aqui conosco 

também o paraense Josué, especialista em questões geopolíticas do mundo 

Antigo; também é aluno do ITESP e já teve atuações no Chile com pesquisas 

bíblicas. [aplausos] Por fim, também temos um camaronês, Yaouba, que vai 

nos mostrar a questão ideológica/religiosa em Miquéias. Ele tem fluência no 

francês e enveredou algumas pesquisas sobre literatura profética nesse idioma. 

Será muito importante ouvi-lo. [aplausos]. 

Antes de deixar a palavra com nossos especialistas, vamos assistir um curto 

vídeo que apresenta um panorama do livro de Miquéias. [vídeo] 

Você que nos acompanha em sala, pode fazer ou enviar sua pergunta a qualquer 

um de nossos especialistas, via whatsapp. Então vamos começar a nossa roda 

de conversa. Deixa eu primeiro conversar aqui com o Oscar. 

OSCAR 

Como era o contexto social no século VIII na região do levante?  

A política internacional representa o principal problema nessas últimas 

décadas do século VIII. Acontece que o grande império assírio começou a se 

expandir. Com a subida ao trono de Teglat-Falasar III (745-727), quem fora um 

grande organizador e um habilidoso militar e que tinha um grande desejo de 

expandir seu território. De fato, sob seu comando, o império se expandiu até 

Urartu, a Babilônia, e a zona da síria-palestina. Desde 745 não haverá general 

da categoria de Teglat-Falasar III, nem exército tão bem provido e com tanta 

moral de vitória como o assírio. 



 

Como era a realidade social na época do profeta Miqueias? 

Miqueias é um profeta judaita do século VIII, contemporâneo de Isaias. 

Nasceu em Morasti, uma aldeia que se situa no interior de Judá, próximo de Gat, 

a uns 30 km ao sudoeste da capital Jerusalém. Aquela região agrícola é a mais 

fértil e produtiva de Judá. Porém, passou por muitos conflitos militares com os 

filisteus e assírios. 

Este profeta representa as denúncias e sérios julgamentos contra os 

governantes da sua época, seja autoridade civil ou religiosa. Ele denuncia a 

injustificável e absoluta miséria, opressão empobrecimento do seu povo.  

Miqueias é um desses chamado: profeta popular, formado no meio do povo para 

defendê-lo e denunciar a injustiça social, é aquele que entra em confronto com 

as autoridades e os profetas oficiais. 

A última metade do século VIII, misturam-se tempos de calma e tempos 

turbulentos, momentos de independência política e de submissão a Assíria, com 

um horizonte internacional muito nebuloso e com problemas/crises políticos, 

sociais e religiosas de alta envergadura. 

 

Comentário [Welton] – Interessante o que você nos apresenta do contexto 

social de Miquéias. Todavia, existe alguma passagem de Miquéias que nos deixa 

bem claro esse contexto social? 

 

Você – Sim, claro. Para dizer a verdade, praticamente o livro todo. Mas posso 

tomar como exemplo a passagem do cap. 2,8-9, que Miquéias acusa os profetas 

da côrte: [slide] “São vocês os inimigos do meu povo: de cima da túnica, 

arrancam o manto de quem vive tranquilo ao voltar da guerra. Vocês expulsam 

da felicidade da casa as mulheres do meu povo, e tiram dos seus filhos a 

dignidade que eu lhes tinha dado para sempre. ” 

 



JOSUÉ 

Pergunta: 

[estará no slide] “Vocês são gente que devora a carne do meu povo e o esfola; 

quebra seus ossos e os faz em pedaços, como carne na panela, como um cozido 

no caldeirão” (Miq 3,3). 

Essa critica na citação acima feita por Miqueias, é voltada para aqueles 

que são os maiores responsáveis pela organização social. Trata-se aqui das 

forças politicas, jurídicas, econômicas e religiosas da época: os responsáveis 

pela justiça e a defesa do pobre.  Falando diretamente da politica, qual seria o 

verdadeiro papel dessa entidade na vida dessa sociedade? 

Resposta: 

As maiores autoridades da sociedade são essas forças acima citadas. 

Elas deveriam estar em defesa da justiça; contudo, são eles os primeiros a violar 

o direito e triturar o povo. Miquéias critica essas forças para mostrar que eles 

estão no caminho errado. No caso da política os chefes políticos são os primeiros 

responsáveis pelo bem-estar do povo que eles governam. Esse bem-estar 

significa, na visão do profeta, proteger o povo (principalmente tratando das 

relações internacionais) já que na época se vivia grandes crises, como a guerra 

devastadora causada pelos assírios. Miquéias queria que a politica levasse o 

povo a viver a justiça e o direito (a organização social).  A justiça é a defesa do 

fraco e do pobre e era essa a idealização que o profeta anunciava ao criticar os 

responsáveis maiores da sociedade, pois o governo estava enfraquecendo o 

povo, principalmente porque os interesses estavam voltados à exploração do 

campo e dos camponeses: os mais pobres da época. 

 

Comentário [Welton]: Parece que não mudou muita coisa nos dias atuais! Por 

isso, ler Miquéias nos traz inspiração para lidarmos com os problemas de nossa 

sociedade. Como se vê, a política está entrelaçada com a economia e a 

sociedade e se uma vai mal, todas as demais também vão piorar. Por acaso, 

Miquéias nos indica alguma esperança, ainda que seja utópica? 



Você – Original de Miquéias nós não temos. Porém, no livro, temos alguns 

acréscimos posteriores que nos dão o tom de esperança para o povo: o cap. 4,1-

5,14 nos trazem promessas a Sião, provavelmente do povo que acaba de 

retornar do Exílio na Babilônia, que busca reconstruir a identidade do povo; outra 

parte é o cap. 7,8-20 que trazem os quatro cânticos cujo tema é a conversão do 

povo, provavelmente um texto da comunidade pós-exílica.  Podemos ver um 

trecho:  

Mq 7,11-13 [estará no slide]: “É o dia de reconstruir seus muros! Nesse dia, suas 

fronteiras serão mais amplas. Nesse dia, virão até você desde a Assíria até o 

Egito, desde o Nilo até o Eufrates, de mar a mar, de monte a monte. A terra será 

um lugar abandonado, por causa de seus habitantes, como fruto de suas ações. 

” 

OSVALDO 

1- Porque Morasti se torna alvo de exploração? 

Morasti é uma cidade que possui geografia plana, a Planície de Shefelá é 

propícia para agricultura e criação de animais, valorizando o território cada vez 

mais e gerando riqueza às pessoas do local. Entretanto, o Reino de Judá pesa 

sobre a vida dos mais simples e a política tribal é colocada à margem do Poder 

Monárquico, que também estava submisso a Assíria, por causa da pesada carga 

tributária que impunham aos camponeses e mais simples.  

2- Qual sistema sócio-político-econômico é defendido por Miquéias e 

suas denúncias? 

Miquéias é um homem que atua em Jerusalém defendendo os interesses do 

Campo, ele ataca o sistema Monárquico e Religioso que abusam nos impostos 

tirando o fruto do suor daqueles que vivem no campo e nos valores das pessoas 

mais simples. A economia tribal é sua defesa.  

 

Comentário [Welton] - Você nos dá a entender que Miquéias, assumindo seu 

caráter profético, pode ter sido perseguido em Jerusalém. Essa hipótese se 

confirma? 



Você – Na verdade, não podemos chegar a essa conclusão, pois não temos 

indícios nos escritos de Miquéias – mesmo que sejam acréscimos posteriores – 

como se tem na profecia de Amós, por exemplo. Também os exegetas, não há, 

de modo conciso e claro, alguém que chegue a essa conclusão. No entanto, 

podemos deduzir que na sua luta, Miquéias aparece como um homem solitário, 

só diante do povo cujo sofrimento partilha, só diante dos poderosos (sacerdotes, 

juízes e príncipes); só diante dos profetas cegos que anunciam um futuro de 

felicidade e facilidade. Mas enfrenta-os com coragem, consciente de ser 

conduzido pelo espírito do Senhor, que lhe dá a força de cumprir sua missão, 

como diz em Mq 3,8 [estará no slide]: “Eu, porém, estou repleto de força, do 

espírito de Javé, do direito e da fortaleza, para denunciar a Jacó o seu crime e a 

Israel o seu pecado. ”  

 

GABRIEL 

1-COMO VOCÊ ENTENDE A QUESTÃO DA IDEOLOGIA NO LIVRO DE 

MIQUEIAS? 

RESPOSTA: Olha, se temos que nos colocar no sentido filosófica ou teológica 

do termo, que seria entendido como movimento, corrente ou pensamento 

defendido por um grupo, podemos destacar dois grupos, cujas ideologias entram 

em confrontação. E como os meus outros colegas apresentaram, dá para nós 

percebermos desde já esses grupos. Nós temos de um lado, o grupo dos que 

foram acusados, a saber os reis, os sacerdotes, os profetas, os militares 

conhecidos como exploradores que defendem os próprios interesses deles 

oprimindo e praticando a injustiça (cite algum texto de Miquéias, que aponta esse 

grupo); e o grupo das vítimas a saber os camponeses, agricultores, o povo de 

baixa classe, dos quais Miqueias se fez porta-voz que querem ser libertados. 

(pode ser o mesmo texto da citação acima. Aponte o contraste). 

2-DE ACORDO COMO ESSA SEPARAÇAO QUE VOCÊ APRESENTA, O QUE 

NOS PERMITE A CHEGAR A ESSA DIVISÃO, OU SEJA, QUAL ELEMENTO 

DO TEXTO NOS AJUDA A DESTACAR ESSES DOIS GRUPOS 

IDEOLÓGICOS? 



RESPOSTA: Um dos elementos, visível e imediatamente perceptível no texto, 

são as falas do profeta. Já logo no início, o texto nos permite ressaltar (qual 

texto?). E assim, são esses elementos que percorrem o texto, eles nos permitem 

a compreender que há algo que está errada, e que necessita de uma solução. 

De fato, o profeta Miqueias denuncia claramente o pensamento errado dos reis, 

dos juízes, dos profetas que defendem os seus próprios interesses cometendo 

injustiça, corrupção, maldade e tudo o que é mal aos olhos de Deus. 

3-VOCÊ DESTACOU UM ELEMENTO IMPORTANTE QUE NOS INCENTIVA A 

SABER MAIS SOBRE ESSA QUESTÃO DE IDEOLOGIA: QUAL ERA A 

IDEOLOGIA CRITICADA POR MIQUEIAS AOS PROFETAS DAQUELA 

ÉPOCA? 

RESPOSTA: Bem, você fez uma pergunta muito inteligente. Sabe, eu poderia 

passar sem uma parada de precisão nesse assunto se você não me 

perguntasse. Quando eu mencionei os profetas no grupo dos opressores, 

poderia parecer escuro, confuso senão paradoxal, ao ouvir de falar dos profetas 

como exploradores. Sabe, meu caro, tanto na história do povo de Israel quanto 

na nossa, os profetas não foram sempre somente aqueles que falaram em favor 

da liberdade do povo oprimido. Há os profetas do Deus dos pobres e dos pobres 

de Deus (explique o que isso quer dizer, não está claro), e os profetas falsos, 

corruptos, condicionados pelo sistema presente que anunciam, falam e 

defendem não somente o sistema político atuante, mas também os próprios 

interesses deles mantendo o povo de baixa classe na opressão. (Em que texto 

Miquéias critica esses falsos profetas?) É a esse tipo de profeta que Miqueias 

está criticando, pois, o culto que eles apresentam ao povo não é o verdadeiro, 

mas o falso, o que no lugar de libertar, oprime o povo.  

4-SO PARA ENCERRAR, QUAL O PERFIL IDEOLÓGICO QUE VOCÊ 

DESTACARIA NO PROFETA MIQUEIAS, E QUE SERIA UTIL PARA A 

ATIVIDADE PROFÉTICA NOS DIAS DE HOJE? 

RESPOSTA: Boa pergunta! É importante compreender que Miqueias é um 

verdadeiro profeta não somente do Deus dos pobres, mas também dos pobres 

de Deus que grita denunciando as injustiças sociais e anunciando o tempo da 

Esperança. Ele se apresenta como um profeta porta-voz dos camponeses, bem 



radical, incorruptível e ininfluenciável colocando-se verdadeiramente ao lado dos 

oprimidos que sabe dizer a verdade sem medo nem interesse pessoal (destaque 

uma passagem); caraterística semelhante ao profeta Amós.  Esse caráter é 

muito importante para nós, profetas dos dias atuais.  

 

COMENTÁRIO [WELTON]: Então, como você muito bem apresentou, nos deixa 

entender que a pregação de Miquéias concerne essencialmente à situação moral 

e religiosa de Judá, ou seja, vai mexer diretamente na questão ideológica. Você 

apontou os grupos de profetas e juízes da época, mais preocupados com seu 

proveito que com a verdade e a equidade de que são responsáveis. O mal se 

tornou tão radical que Samaria e Jerusalém aparecem como a personificação do 

pecado e são julgadas, como está em Mq 1,6.9: “Pois eu vou reduzir Samaria a 

um campo de ruínas... pois é incurável o golpe de Javé. Sim, ele chegou até 

Judá, atingiu a porta do meu povo, até Jerusalém. ” É, de fato, uma característica 

muito importante para nós hoje estarmos atentos à questão ideológica, por trás 

de tudo o que nos envolve e criarmos coragem para denunciar às injustiças!  

 

ESPAÇO PARA AS PERGUNTAS 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 


