Profetas Menores – Guia do Professor com resposta
Capítulo 7: O Profeta Político
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 80

Objetivo: Entender a mensagem do Livro de Miquéias.
“‘Mas tu, Belém-Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim
aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante,
em tempos antigos’… Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na
majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele
alcançará os confins da terra. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em
Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá.”
—Miquéias 5:2, 4, 7:7
O Livro de Miquéias registra três importantes sermões deste profeta. Ele nasceu e foi criado
numa área agrícola e interiorana, mas foi chamado para pregar a Palavra de Deus para os líderes
políticos e espirituais nas capitais dos reinos de Israel e Judá. Ele se uniu a outros profetas, ao
culparem os líderes dos dois reinos pela corrupção política e espiritual do povo de Deus.
No seu primeiro sermão, Miquéias chama a atenção de todos os habitantes da terra para assistir
ao castigo de Deus sobre o povo de Israel e Judá. Porque Eles não demonstraram a Glória de
Deus em suas obras, Deus mostraria a Sua justiça no castigo deles. A Sua glória, então, seria
revelada um dia, na sua restauração. No segundo e terceiro sermões, Miquéias dirige-se aos
líderes do povo de Deus e explica o quanto eles estavam corruptos. A única maneira pela qual
eles poderiam ser resgatados seria Deus enviando o Rei Perfeito, o Messias.

1. Verdadeiro ou falso? Diferente de outros profetas, Miquéias não era um pregador muito bom.
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2. Verdadeiro ou falso? Miquéias viveu antes do cativeiros babilônico, mais ou menos na
mesma época do profeta Isaías.
3. Verdadeiro ou falso? Miquéias pregou nas capitais dos reinos do norte e do sul.
4. Verdadeiro ou falso? Deus sempre escolhe as pessoas de alto nível educacional para pregar
para outras do mesmo nível cultural e chama pessoas de baixo nível educacional para pregar para
outras do mesmo nível.
Assinale a resposta correta.
5. Quais os tipos de pessoas consideradas culpadas nos sermões do Livro de Miquéias? (Assinale
as alternativas corretas)
a. Fazendeiros
b. Líderes governamentais e civis
c. Inimigos do povo de Deus
d. Líderes espirituais
6. Qual é a mensagem do primeiro sermão de Miquéias?
a. Deus vai destruir a terra um dia.
b. Deus quer mostrar ao mundo como Ele é, através do Seu povo.
c. O tempo do Messias chegaria logo.
d. Nínive seria punida por seus pecados.
7. O que Deus faz com o Seu povo quando ele não retrata o Seu caráter?
a. Ele o destrói.
b. Ele ignora os seus pecados e o abençoa do mesmo jeito.
c. Ele faz com que seja ainda mais difícil conseguir o Seu favor.
d. Ele disciplina para mostrar a Sua a Sua justiça.
8. Qual é o tema principal dos sermões de Miquéias?
a. Governos
b. Assírios
c. Seca e fome
d. O fim dos tempos
9. Quais são os três tipos de líderes sobre os quais Miquéias pregou?
a. Presidentes, legisladores e coletores de impostos
b. Professores, pais e líderes religiosos
c. Profetas, sacerdotes e autoridades civis
d. Reis, líderes militares e polícia
10. O que Miquéias falou a respeito dos líderes de Israel?
a. Que eles estavam fazendo um ótimo trabalho.
b. Que eles eram corruptos e injustos.
c. Que o povo os tiraria de seus cargos.
d. Que eles precisavam governar pela força.
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11. De que Miquéias acusou os líderes espirituais de Israel?
a. De praticar feitiçaria por dinheiro
b. De esperar apoio financeiro para o seu ministério
c. De tentar dar golpe no governo
d. De pregar restrições morais ao povo, impossíveis de serem obedecidas.
Você acha que é possível para seres humanos mostrar a outras pessoas como é o caráter
de Deus? De que maneira podemos fazer isso? Você tem um exemplo de alguém que já
fez isso para você?

Agradeça a Deus por nos ter feito à Sua imagem para que possamos refletir quem Ele é.
Peça a Ele que cada dia mais desenvolva em você o caráter dEle.

