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1

Miqueias
O profeta Miqueias proclamou a
mensagem de Deus em Judá na
mesma época do profeta Isaías.
Miqueias estava furioso com o povo
porque eles não cumpriram o acordo
que tinham com Deus. Eles tinham
decidido não seguir a Deus, e agora
Deus teria que responder às suas escolhas. No livro de Miqueias, nós vemos como Deus julga o seu povo infiel da mesma maneira como um juiz
julga no tribunal.
Miqueias diz que o povo de Judá
é culpado por adorar falsos deuses.
Por esta razão, adverte-lhes que
Deus vai destruir as cidades de
Samaria e Jerusalém. Estes são os
lugares onde o povo adorava ídolos. Mas os pecados mais graves em
Judá são aqueles praticados contra
o povo. Miqueias adverte os líderes
que Deus os castigará porque eles
usaram o seu poder para ferir o
próprio povo de várias maneiras. O
profeta diz que Deus castigará todos eles fazendo com eles o mesmo
que fizeram com os outros. Aqueles que roubaram terras dos outros,
perderão sua própria terra; e aqueles que ignoraram os gritos do povo
carente, verão como Deus ignorará
seus pedidos de ajuda.
Na maior parte deste livro,
Miqueias acusa o povo de Deus
por não cumprir sua promessa a
Deus, mas Miqueias também diz
às pessoas que Deus vai manter a
promessa que fez a eles. Miqueias
diz que Deus castigará as pessoas
*1:3
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pelo mal que fizeram, mas ele
também fala com palavras de
esperança para o futuro. Miqueias
diz que Deus perdoará o seu povo.
Ele enviará o seu Messias (rei
escolhido) para salvá-los. Será para
eles como o pastor que cuida das
suas ovelhas.
No livro de Miqueias, o profeta fala da
advertência de Deus contra…
Samaria e Jerusalém (1.1-2.13)
Os líderes de Israel (3.1-5.15)
Seu próprio povo (6.1-7.20)
Durante o tempo em que os reis
Jotão, Acaz e Ezequias governaram
Judá, o SENHOR deu esta mensagem a
Miqueias. Ele era da vila de Moresete. A
mensagem foi dada por meio de visões
a respeito das cidades de Samaria e de
Jerusalém.

1

O castigo de Samaria e Israel

2 Miqueias

diz: “Escutem, todos os
povos,
preste atenção, terra
e todos os que moram nela.
O Senhor DEUS virá desde seu santo
templo
e o Senhor será testemunha contra
vocês.
3 Vejam!
O SENHOR está saindo da sua casa.
Descerá e caminhará sobre os lugares
mais altos* da terra.
4 As montanhas se derreterão aos seus
pés
como a cera se derrete junto ao fogo.
Os vales se abrirão
e serão como água que corre encosta
abaixo.
5 Tudo isto acontecerá por causa da rebelião de Jacó

lugares mais altos Pode se referir ou aos montes, ou aos santuários onde Deus
e os deuses falsos eram adorados. Estes lugares ficavam frequentemente em montanhas e colinas.

Miqueias 1:6

e dos pecados da nação* de Israel.
Qual foi a rebelião de Jacó?
Não é Samaria?
Onde praticam a idolatria em Judá?
Não é em Jerusalém?”
6 O Senhor diz: “Farei com que Samaria
vire um montão de ruínas,
um campo para vinhedos.
Jogarei as suas pedras no vale
e farei com que as suas bases fiquem
visíveis.
7 Todas as suas imagens serão feitas em
pedaços
e todos os seus salários de prostituição
serão queimados.
Destruirei todos os seus ídolos
porque Samaria ganhou todas suas
riquezas sendo infiel a mim.†
Esses ídolos virarão outra vez
dinheiro de prostitutas”.
Uma lamentação pelo futuro

8 Miqueias

diz: “Sofrerei e chorarei
amargamente por tudo isso.
Caminharei descalço e meio nu,
uivarei como um chacal
e gemerei como os filhotes de avestruz.
9 A ferida de Samaria não tem cura,
e a sua doença se espalhou por Judá.
*1:5
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A destruição alcançou até mesmo a porta
do meu povo,
até Jerusalém.
10 Não contem sobre isso a Gate‡;
não chorem por isso.
Fiquem se revirando de dor
no pó de Bete-Leafra¶.
11 Moradores de Safir§,
sigam
seu
caminho
nus
e
envergonhados.
Os moradores de Zaanã**
não sairão,
Bete-Esel†† estará de luto
e tirará deles o seu apoio.
12 Os moradores de Marote‡‡
aguardarão com ansiedade que aconteça
alguma coisa boa,
porque, por ordem do SENHOR, a desgraça desceu
até as próprias portas de Jerusalém.
13 “Moradores de Láquis,¶¶
atrelem um cavalo veloz à carruagem de
combate.
Os pecados dos moradores de Sião
começaram em Láquis,
ali se acham as rebeliões de Israel.§§
14 Por isso, você dará presentes de
despedida
a Moresete* de Gate.
As casas de Aczibe† serão uma armadilha

nação Literalmente, “casa”. Pode estar se referindo à família do rei desse país.
Também em 3.1.
†1:7 suas riquezas (…) a mim Literalmente, “seu dinheiro era o dinheiro de uma
prostituta”.
‡1:10 Gate É um jogo de palavras. Este nome significa “contar”.
¶1:10 Bete-Leafra Este nome significa “casa de pó”.
§1:11 Safir Este nome significa “bela”.
**1:11 Zaanã Este nome significa “sair”.
††1:11 Bete-Esel Este nome significa “casa de apoio”.
‡‡1:12 Marote Este nome significa “amargurado”, “irado” ou “triste”.
¶¶1:13 Láquis Em hebraico esta palavra é parecida com a palavra “cavalo”.
§§1:13 rebeliões de Israel Isto se refere aos lugares de adoração no lugar do templo
em Jerusalém. Os arqueólogos descobriram estes “templos” e monumentos de pedra
em Tel-Láquis.
*1:14 Moresete Terra natal de Miqueias.
†1:14 Aczibe Este nome significa “mentira” ou “engano”.

Miqueias 1:15

para os reis de Israel”.
15 O Senhor diz: “Trarei de novo alguém
para conquistar você,
povo de Maressa.*
Os líderes brilhantes de Israel
terão que se refugiar na caverna de
Adulã.†
16 Corte os seus cabelos,
rape a cabeça para demonstrar a dor
que sente pelos seus amados filhos.
Deixe a sua cabeça careca como a de
uma águia,‡
porque seus filhos serão feitos prisioneiros e levados para longe”.
O castigo para os opressores

diz: “Uma coisa terrível irá
2 Miqueias
acontecer com os que só pensam em
fazer o mal.

Eles fazem seus planos malvados enquanto descansam na sua cama.
Na primeira hora do dia, eles colocam
em prática o que planejaram,
porque eles têm o poder para fazer isso.
2 Querem as terras dos outros e as tiram
deles.
Querem as casas dos outros e as tiram
deles.
Oprimem o homem e se apoderam de sua
casa,
enganam o outro e tiram a sua terra”.
3 O SENHOR diz: “Agora sou eu quem
está planejando um mal contra esta
família,
vocês não poderão escapar.¶
Vocês não poderão caminhar mais de
cabeça erguida,
porque virão tempos de desastre.
4 Naquele tempo, as pessoas farão
canções para zombar de vocês.
*1:15
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Miqueias 2:11

Elas cantarão uma triste canção que dirá:
‘Nós estamos falidos,
o SENHOR tirou de nós a nossa terra e a
entregou a outras pessoas.
Ele tirou de mim a minha terra.
Ele repartiu os nossos campos entre os
nossos inimigos.
5 Por
isso, não teremos ninguém
medindo a terra
e repartindo-a entre o povo do
SENHOR’”.
6 O povo diz: “Não nos chateiem com
suas profecias,
não
profetizem
acerca
dessas
calamidades.
Nada ruim nos acontecerá”.
7 Miqueias diz: “Povo de Jacó,
vocês não deveriam falar isso!
A paciência do SENHOR não se esgotou,
e isto não é obra sua.
As minhas palavras fazem o bem
a quem faz o que é justo.
8 Mas vocês atacam o meu povo
como inimigos.
Vocês tiram a roupa das pessoas
que passam despreocupadas ao seu lado.
Fazem o mal às pessoas que nem sequer
estão pensando em fazer guerra.
9 Vocês tiram dos seus lares
as mulheres do meu povo.
Aos seus filhos, tiram a glória
que eu dei a eles.
10 Fiquem de pé e vão embora!
Aqui não poderão ficar descansando.
Por causa da sua impureza serão
destruídos,
sofrerão uma ruína terrível.
11 Estas pessoas não querem me escutar.
Entretanto se um mentiroso viesse
dizendo:

Maressa Este nome significa “uma pessoa que rouba coisas”.
Adulã Caverna na qual Davi se escondeu quando fugia de Saul. Ver 1Sm 22.1.
‡1:16 águia ou “abutre”.
¶2:3 vocês não poderão escapar Literalmente, “vocês não poderão livrar seu
pescoço”.
†1:15

Miqueias 2:12

‘Falarei de vinho e álcool’,
ele seria o profeta delas”.
12 O

Uma promessa para o povo

SENHOR diz: “Sim, eu ajuntarei todos vocês, povo de Jacó.
Eu ajuntarei os sobreviventes de Israel,
ajuntarei o meu povo como ovelhas num
aprisco.
Como um rebanho no meio da planície,
todos encherão aquele lugar de ruído.
13 Um deles atravessará a entrada
e se dirigirá à frente do seu povo.
Atravessarão as entradas e sairão dali.
Seu rei marchará diante deles,
o SENHOR será seu líder”.
Mensagem contra os líderes

Miqueias diz: “Escutem, líderes de
3
Jacó
e chefes da nação de Israel!

Por acaso não sabem o que é a justiça?
2 Vocês odeiam o bem e amam o mal.
Vocês tiram a pele das pessoas
e a carne dos seus ossos.
3 Vocês devoram o meu povo:
tiram a sua pele; quebram os seus ossos;
dividem o meu povo em pedaços
como a carne que está sendo preparada
para ser jogada ao caldeirão.
4 Quando chamarem pelo SENHOR,
ele não responderá.
Ele esconderá seu rosto de vocês
por causa de todas as maldades que
fizeram”.
Mensagem contra os profetas falsos

5O

SENHOR diz: “Escutem, profetas
falsos!
Vocês que desviam o meu povo!
Anunciam paz quando vocês têm
comida,

*3:12
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mas declaram guerra contra quem não
lhes dá de comer.
6 Por isso, tudo o que vocês irão ver será
como a noite.
Em vez deles ter visões, eles verão tudo
escuro”.
Miqueias diz: “O sol se ocultará dos
profetas,
seus dias serão escuros.
7 Os videntes ficarão envergonhados,
os que leem o futuro ficarão no ridículo.
Todos eles ficarão calados,
porque Deus não lhes responderá.
8 Em vez disso, eu estou cheio de força;
estou cheio do espírito do SENHOR
e cheio de justiça e poder.
Por isso posso dizer a Jacó qual é a sua
rebelião,
e a Israel quais são os seus pecados”.
Mensagem contra todos os líderes

9 Miqueias

diz: “Escutem o seguinte,
líderes de Jacó
e autoridades de Israel!
Vocês detestam a justiça
e fazem dano a tudo o que é correto!
10 Vocês constroem Sião sobre o sangue
de gente inocente,
constroem Jerusalém com injustiça.
11 Os seus líderes aceitam suborno para
favorecer alguém no tribunal,
seus sacerdotes ensinam por dinheiro
e seus profetas adivinham o futuro por
prata.
Mas mesmo assim eles confiam que o
SENHOR está do seu lado e dizem:
‘Por acaso o SENHOR não está entre nós?
Nenhum mal nos acontecerá’.
12 “Por isso, por causa de vocês,
Sião virará um terreno arado
e Jerusalém virará um montão de ruínas.
O monte do templo virará uma colina*
cheia de arbustos”.

colina ou “lugar alto”. Palavra usada para se referir aos santuários onde as
pessoas adoravam aos seus ídolos.

Miqueias 4:1

A lei virá de Jerusalém

Miqueias diz: “Nos últimos dias, o
4
monte do templo do SENHOR
será o monte mais alto de todos.

Ele será elevado acima de todas as
montanhas.
Os rostos das pessoas de todas as nações
vão brilhar de alegria.*
2 Muitos povos virão e dirão:
‘Vamos subir ao monte do SENHOR,
ao templo do Deus de Jacó.
Ele nos ensinará o que devemos fazer
e nós o seguiremos’.
“Pois é desde Sião que a lei será
anunciada,
é desde Jerusalém que o SENHOR
ensinará.
3 Ele será o juiz entre as nações
e o mediador entre os povos.
Então eles converterão as suas espadas
em enxadas
e as suas lanças em foices.
Toda a guerra entre as nações acabará,
e ninguém mais será treinado para
combater.
4 Cada uma se sentará debaixo da sua
parreira e da sua figueira,
e não terá ninguém para fazer com que
eles fiquem com medo.
Porque assim disse o SENHOR TodoPoderoso.
5 “Mesmo que todas as nações obedeçam
aos seus próprios deuses,
nós nunca deixaremos de obedecer ao
SENHOR, nosso Deus!”†

*4:1
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6O

O Senhor restaurará o seu povo

SENHOR diz: “Nesse dia juntarei as
minhas ovelhas:
a que está ferida, a que está com más
companhias
e a que maltratei.
7 Aqueles que foram deixados vivos estão feridos,
mas eu vou fazer com que tenham um
novo começo.
Eles foram forçados a deixar suas casas,
mas eu farei deles uma nação poderosa.
Eu, o SENHOR, reinaré sobre eles no
monte Sião
daquele dia em diante e para sempre”.
8 Miqueias diz: “E você, torre do rebanho,‡
pronto chegará o seu momento.
Fortaleza dos moradores de Sião,
você recuperará o seu poder.
O reino voltará para Jerusalém”.
A caída e a restauração de Sião

9 Miqueias

diz: “Jerusalém, por que
chora tanto?
Será que você não tem um rei?
Será que seu líder desapareceu?
Sua aflição é tanta
como a de uma mulher que dá à luz.
10 Filha de Sião,¶ contraia o seu corpo e
grite
como se estivesse dando à luz,
porque você terá que sair da cidade
e viver no campo.
Irá para a Babilônia, mas dali será
resgatada.

Os rostos (…) alegria Segundo o TM. A LXX tem: “Pessoas de todas as nações
fluirão como um rio até ele”.
†4:5 ou “Todas as nações caminharão no nome dos seus deuses, mas nós caminharemos no nome do SENHOR, nosso Deus, para sempre”.
‡4:8 torre do rebanho ou “Migdal Eder”. Provavelmente seja uma referência a uma
parte de Jerusalém. Os líderes eram como pastores vigiando as suas ovelhas desde
uma torre.
¶4:10 Filha de Sião Refere-se a Jerusalém. Também no v13.

Miqueias 4:11

O SENHOR livrará você das garras dos
seus inimigos.
11 “Muitas nações têm se unido contra
você.
Falam: ‘Que seja profanada,
disfrutemos vendo a derrota de Sião!’
12 Mas essas nações não conhecem os
pensamentos do SENHOR
nem compreendem seu plano,
porque ele as ajuntará como as pessoas
ajuntam os feixes de espigas
no lugar onde se mói o grão”.
13 O Senhor diz: “Filha de Sião, fique de
pé e pise sobre eles.
Farei com que seus chifres virem ferro
e seus cascos* virem bronze.
Você destruirá a muitos
e entregará a mim, o Senhor de toda a
terra,
todas as riquezas deles”.
Miqueias diz: “Agora, filha de guerreiros, reúna os seus soldados!
Estamos sendo rodeados pelos inimigos!
Eles querem bater com uma vara
na face do juiz de Israel”.

5
2O

O Messias nascerá em Belém

Senhor diz: “E você, Belém-Efrata,
é pequena entre os clãs de Judá,
mas de você sairá o chefe de Israel,
o qual logo virá a mim.
Sua origem é antiga,
de um tempo muito distante”.
3 Miqueias diz: “Por isso, ele colocará
essas nações nas mãos dos seus
inimigos
até que a mulher dê à luz o filho que ela
está esperando.
Então o restante dos seus irmãos
retornará ao povo de Israel.
*4:13
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Miqueias 5:9
4 Em

seguida, ele se levantará e guiará
Israel
com a força do SENHOR
e com a autoridade do nome do SENHOR, seu Deus.
Viverão em paz porque sua grandeza
chegará
até os limites da terra.†
5 Ele trará uma época de paz.
“Temos suficientes líderes‡ para contraatacar
quando a Assíria vier ao nosso país
e colocar o pé no nosso território.
6 Eles governarão a Assíria com suas
espadas,
e governarão a terra de Nimrode¶ com
suas facas.
Ele nos resgatará dos assírios,
quando eles vierem até nossa terra
e invadirem nosso país.
7 “Então o restante de Jacó,
que está espalhado entre as nações
será como o orvalho que vem do
SENHOR,
como a chuva que cai sobre a terra,
sem depender de homem
e sem pôr as suas esperanças no ser
humano.
8 O restante de Jacó, que está disperso
entre as nações,
no meio de povos numerosos,
será como um leão entre os animais da
floresta,
como um leãozinho entre rebanhos de
ovelhas:
não há como fugir dele
quando ataca com suas garras.
9 Levantará a sua mão contra seus
inimigos
e todos eles serão destruídos”.

cascos Parte dura das patas de alguns animais.
Viverão (…) da terra ou “Viverão ali porque nesse momento seu reino se extenderá até os limites da terra”.
‡5:5 suficientes líderes Literalmente, “sete pastores e oito líderes”.
¶5:6 terra de Nimrode Outra forma de se referir à Assíria.
†5:4

Miqueias 5:10

10 O

O povo confiará em Deus

SENHOR diz: “Nesse dia matarei os
seus cavalos
e destruirei as suas carruagens de
combate.
11 Destruirei as cidades do seu país
e farei cair todas as suas fortalezas.
12 Você não poderá mais fazer magia
com as suas mãos
nem terá alguém que leia o futuro.
13 Destruirei os seus ídolos e os seus
monumentos religiosos
e não adorará mais as coisas feitas com
suas mãos.
14 Tirarei da terra os seus postes de Aserá
e destruirei os seus deuses falsos.*
15 Com ira e raiva me vingarei
contra as nações que não me
obedeceram”.
A acusação do Senhor contra seu povo

Miqueias diz: “Escutem o que diz o
6
SENHOR!
“Senhor, fique de pé e apresente seu caso

diante dos montes.
Que as colinas escutem sua voz.
2 Escutem, montes, as acusações do
SENHOR;
bases da terra, escutem.
O SENHOR tem uma denúncia contra
seu povo,
uma acusação contra Israel”.
3 O Senhor diz: “Fale para mim, povo
meu, o que foi que fiz contra vocês?
No que incomodei vocês?
4 Eu tirei vocês do Egito;
livrei vocês da escravidão
e enviei Moisés, Aarão e Míriam

*5:14
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para que guiassem vocês.
5 Povo meu, não se esqueçam dos planos
do rei Balaque de Moabe
e o que lhe respondeu Balaão, filho de
Beor.
Lembrem-se do que aconteceu na sua viagem desde Sitim até Gilgal,†
para que compreendam os atos de salvação do SENHOR”.
6 Alguém do povo diz: “Que devo levar
comigo quando me aproximar do
SENHOR?
Que devo fazer quando me curvar diante
do Deus Altíssimo?
Deverei me apresentar com sacrifícios
e bezerros de um ano?
7 Será que o SENHOR ficará contente
com milhares de carneiros
e azeite que não tem fim‡?
Deverei oferecer o meu primeiro filho
como pagamento da minha culpa?
Deverei oferecer o fruto das minhas
entranhas
como pagamento pelo meu pecado?”
8 Miqueias diz: “Homem, o SENHOR já
falou para você o que é bom.
Ele já falou o que quer de você:
que seja justo, que mostre um amor fiel
e que viva em humildade com o seu
Deus”.
9O

O castigo dos israelitas

SENHOR diz à cidade:
“O que respeita o nome de Deus é sábio.
Portanto, prestem atenção ao castigo
e ao que decide isso.¶
10 Ainda há tesouros roubados
na casa dos perversos?

deuses falsos ou “cidades”.
Sitim até Gilgal Esta história pode ser achada em Nm 22-25.
‡6:7 azeite que não tem fim Literalmente, “10.000 rios de azeite”.
¶6:9 Portanto, prestem (…) decide isso O hebraico não é claro.
†6:5

Miqueias 6:11

Ainda enganam às pessoas usando cestos
de medir*
nos quais não cabe muito?
11 Acham que vou perdoar
aos que usam balanças alteradas e medidas falsas?
12 Os ricos estão cheios de violência;
seus moradores são
mentirosos e enganadores.
13 Por isso, vou começar a castigar você;
destruirei você pelos seus pecados.
14 Comerá, mas não ficará satisfeita.
O seu interior ficará contorcido.
Guardará o que lhe pertence,
mas não poderá fazer com que fiquem a
salvo
e o que você conseguir salvar
farei com que seja entregue à espada.
15 Semeará,
mas não colherá.
Tratará de tirar o azeite das suas
azeitonas,
mas não conseguirá nada.
Pisará nas suas uvas,
mas não poderá beber do seu vinho.
16 Isso acontecerá porque você obedeceu
às ordens do rei Omri,†
porque segue todos os costumes da
família do rei Acabe
e
porque
obedece
aos
seus
mandamentos.
Por isso, deixarei que seja destruída
e as pessoas zombarão dos moradores da
cidade.
Terá que suportar o desprezo das outras
nações”.
A indignação pela corrupção de Israel

diz: “Estou me sentindo
7 Miqueias
muito mal!
*6:10
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Estou me sentindo como se estivesse
num campo,
do qual já foi colhido todo fruto;
como se estivesse num campo,
do qual já foi colhido todas as uvas.
Não sobram cachos de uvas para comer
nem esses figos frescos que eu tanto
gosto.
2 Já não sobram homens fiéis na terra,
não sobram pessoas honestas.
Todos estão planejando uma forma de
atacar e assassinar pessoas.
Caçam com redes uns aos outros.
3 As pessoas são habilidosas para fazer o
mal com suas mãos.
O funcionário exige dinheiro e o juiz é
subornado.
Os líderes importantes fazem leis que
irão lhes beneficiar
e fazem com que todas elas sejam
cumpridas.
4 Os melhores deles são como arbustos
cheios de espinhos.
Os mais honestos deles são piores que
as plantas torcidas e cobertas de
espinhos.
Se aproxima o momento que foi anunciado pelos seus guardas.
Logo chegará o dia da desgraça,
os perversos serão presa da confusão.
5 Não acredite no seu vizinho,
não confie no seu amigo.
Tenha cuidado daquilo que você fala
com a sua esposa,
inclusive quando você estiver abraçado
com ela.
6 O filho não honrará o seu pai,
a filha ficará contra a sua mãe,
a nora ficará contra a sua sogra
e os inimigos de uma pessoa serão os da
sua própria família.

cestos de medir Literalmente, “efas”. A efa era uma medida de grãos e outros
produtos alimentares que fossem sólidos. Era um cesto que devia ter uma capacidade
de vinte e dois litros.
†6:16 Omri Rei de Israel que promoveu a adoração de deuses falsos. Ver 1Rs 16.2126.

Miqueias 7:7
7 Mas

eu estarei alerta, esperando pelo
SENHOR.
Pacientemente esperarei em Deus, meu
Salvador;
ele me escutará”.
Uma esperança de vitória

8O

povo diz: “Que meus inimigos não se
alegrem.
Embora tenha caído, eu me levantarei.
Embora agora esteja no meio da
escuridão,
o SENHOR será a minha luz.
9 Tenho que suportar a ira do SENHOR,
porque pequei contra ele.
Ele me lançará suas acusações
mas fará justiça.
Ele me tirará para a luz
e me fará justiça.
10 Meus inimigos vão perceber isso
e ficarão envergonhados por ter rido e
dito:
‘Onde está o SENHOR, seu Deus?’
Então as pessoas pisaram sobre eles
como se fossem a lama das ruas”.
A restauração de Jerusalém

11 Miqueias

diz: “Vem se aproximando o
dia em que você reconstruirá suas
muralhas;
Nesse dia, suas fronteiras se ampliarão.
12 Nesse dia, seu povo virá até você de
todos os lugares:
desde a Assíria até o Egito,
desde o Egito até o rio Eufrates.
Virão de todos os mares
e de todas as montanhas.
13 Mas o país ficará deserto
por causa dos seus moradores,
como resultado de sua maldade”.

*7:20

9

Miqueias 7:20
14 O

povo diz: “Guie o seu povo,
guie as suas ovelhas com a sua vara.
Suas ovelhas vivem sozinhas na floresta
e no monte Carmelo.
Faça com que vivam em Basã e em
Gileade,
como viviam no passado.
15 Mostre para nós os seus milagres
como os que o Senhor fez, ao sair do
Egito.
16 Que as nações vejam esses milagres
e se envergonhem do poder que elas têm.
Que tapem a boca com a mão
e fiquem surdos os seus ouvidos.
17 Que lambam o pó como a cobra,
que se arrastem pelo chão como as
serpentes.
Que venham desde suas fortalezas
tremendo de medo ao SENHOR, nosso
Deus.
Que tremam e tenham temor de você”.
18 O

Louvor ao Senhor

povo diz: “Não tem Deus como o
Senhor,
que perdoa as más ações
e passa por cima a rebelião do restante
do seu povo.
Não ficará irado para sempre,
porque ele gosta de demonstrar seu amor
fiel.
19 Terá de novo compaixão de nós,
perdoará nossas culpas
e lançará para fora todos nossos pecados,
para o fundo do mar.
20 Mostre sua lealdade a Jacó
e seu amor fiel a Abraão*,
como o Senhor prometeu faz muito
tempo
aos nossos antepassados”.

Abraão Seu nome é usado aqui para se referir a todo o povo de Israel. Ver
Abraão no vocabulário.

