
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Estudo 11 - 11ª semana 2/2021 

“Profetas da Bíblia, Amós” 
 
 

Comentarista:Bp. Alan de Souza 

(Refúgio em Cristo Realengo) 

 
TEXTO BÁSICO: Amós 8:11,12 

 

“ Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei fome sobre a terra; não fome de pão, 

nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR. 

E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente; correrão por toda a parte, 

buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão.” 

 

 

Introdução 

 
Neste estudo vamos falar sobre o Profeta Amós, um profeta que viveu durante o reinado de 

Uzias e Jeroboão II, aproximadamente em 760 a.C. Sua mensagem trazia um alerta ao povo de Israel, 

que vivia um tempo de prosperidade, porém, também de muita injustiça e apostasia. Perceberemos 

neste estudo o quão atual é esta palavra. Veremos que suas profecias não só se cumpriram no passado, 

como estão se cumprindo nos dias atuais e perceberemos o quanto precisamos analisar nossas próprias 

atitudes e a direção que estamos caminhando como indivíduo e como Igreja. 

 
1. Um Profeta fora do Padrão 

 
Amós era um pastor que morava numa cidade chamada Tecoa, que ficava a quase 20 

quilômetros ao sul de Jerusalém. O Senhor o chamou para profetizar ao reino do norte (Israel), um 

chamado que ele não esperava, mas que cumpriu com obediência pois ele mesmo disse a Amazias “Eu 

não era profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro, e colhia figos bravos, porém o Senhor me tomou 

de detrás do gado, e o Senhor me disse: Vai, e profetiza ao meu povo Israel. (Amós 7:14–15). 
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O Reino de israel vivia um estado de apostasia e 

injustiça muito grande, negava-se o auxílio aos 

necessitados, aos órfãos e viúvas, os que cobravam 

impostos o faziam multiplicando o peso requerido, os 

que vendiam e compravam usavam de balança 

enganosa, os que julgavam o povo recebiam subornos e 

não agiam com justiça. Amós descreve as várias 

tentativas feitas pelo Senhor de salvar Seu povo, 

inclusive 

enviando profetas para adverti-los, retendo a chuva e permitindo que peste e guerras os perturbassem 

em ocasiões anteriores por causa desse mesmo comportamento. O Senhor com intuito de chamar 

atenção do seu povo levanta um pastor de gado ao invés de um profeta ou filho de profeta. Assim como 

no tempo de João Batista, onde havia toda uma estrutura de governo, sacerdotes e profetas no 

tabernáculo, porém foi um homem com vestes de pelo de carneiro, que vivia a maior parte do tempo 

no deserto e comia gafanhoto e mel sivestre e estava fora dos padrões religiosos da época, foi ele a 

quem o Senhor chamou para preparar o caminho de Cristo. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo 

para confundir as sábias. (1 Cor 1:27) 

 
2. Endireitai as Vossas Veredas 

 
A Palavra de Amós veio como alerta ao povo, o juízo que Deus enviaria poderia ser evitado, 

Amós profetizou sobre uma fome “de ouvir as palavras do Senhor” (Amós 8:11). Durante essa fome, 

as pessoas sairiam “buscando a palavra do Senhor”, os ensinamentos inspirados dos profetas, 

proferidos com autoridade, mas “não a acharão” (Amós 8:12). Infelizmente o povo preferiu expulsá-lo, 

rejeitando não o profeta, mas sim o próprio Deus. Sua profecia foi inicialmente cumprida após a 

apostasia dos reinos de Israel e Judá. Depois do ministério de Malaquias, mais de 400 anos se passaram 

sem que os profetas ministrassem na terra de Israel. 

Ao lermos o Livro de Amós é inevitável percebemos a semelhança 

com os dias atuais, há um paralelo entre o povo de Israel e a igreja 

nos dias de hoje, a injustiça que presenciamos, sobretudo em nossa 

nação tem subido aos céus e clama ao Senhor. 

Deus derramou seu julgamento sobre a Síria, os filisteus, Tiro, 

Edom, o povo de Amom e Moabe por causa da iniquidade deles, 

Ele também levou Judá e Israel a punições por adotarem a 

iniquidade e rejeitarem o Senhor. 
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Precisamos perceber que Deus trata com o ímpio mas também com os justos, estamos passando 

por um tempo de apostasia e esfriamento, um tempo de relativização da Palavra de Deus e assim como 

no passado Deus tem enviado seus servos como atalaias. O Senhor tem dado sinais incontestáveis de 

sua desaprovação, temos vivido tempos de muitas perdas, doenças e enfermidades que têm ceifado a 

vida de milhares e em todos os níveis sociais, credos e etnias. Deus está falando com o mundo, mas 

principalmente com o seu povo. 

Como igreja do Senhor temos clamado por socorro e cura, temos até percebido os erros que 

saltam aos nossos olhos, sempre em nosso próximo, mas esse tempo é momento de um despertamento 

e arrependimento, um quebrantamento pessoal que o Senhor está esperando daqueles que compõem a 

sua igreja. Como escrito em Isaías 55:6, “ Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto 

Ele está perto.” 

Assim como, quando Cristo veio em carne e 

habitou entre nós, muitos esperavam um rei de 

influência política e militar, que enfrentasse o 

domínio Romano, porém o primeiro lugar que 

Jesus foi confrontar, não foi no palácio de 

Herodes, mas em sua própria casa, no Templo 

do Senhor, onde havia profanação, comércio e 

venda de indulgências e foi com uma vara 

que 

Jesus expulsou os cambistas que faziam da casa do Senhor um mercado. 

O mesmo alerta Ele está fazendo nos dia de hoje também pela Palavra de Amós,: (Amós 

5:14,15) 

“Buscai o bem, e não o mal, para que vivais; e assim o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará 

convosco, como dizeis. Odiai o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor 

Deus dos Exércitos tenha piedade do remanescente de José”. 

 
3. Corações Enganosos 

 
O Profeta Amós exorta o povo a se arrepender e buscar sinceramente o Senhor, se isso 

acontecesse eles poderiam evitar a destruição. Ele declara especificamente que o Senhor não aceita as 

ofertas do povo no templo porque o coração das pessoas está voltado para deuses falsos. Amós profetiza 

que o modo negligente com que adoram ao Senhor vai levá-los à destruição. Assim também nos dias 

de hoje muitos creem que por ofertarem generosamente, “abençoarem” a obra da casa de Deus, serão 

justificados diante do Senhor. Mas é exatamente o contrário, toda vez que levamos diante de Deus algo 

extraído do sofrimento de nossos irmãos , do engano e injustiça, exploração e 

furto, estamos profanando o templo do Senhor, estamos levando a abominação a casa do Pai. 

“Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de 

pedras lavradas, mas nelas não habitareis; vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu 

vinho” 

Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados; afligis o justo, 

tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. 

Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. 

(Amós 5:11-13) 
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4. Há Esperança 

 
“Eis que os olhos do Senhor DEUS estão contra este reino pecador, e eu o 

destruirei de sobre a face da terra; mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o 

SENHOR. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as 

nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. 

Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: Não nos alcançará 

nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de 

Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei 

como nos dias da antigüidade; Para que possuam o restante de Edom, e todos os 

gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. (Amós 

9:8-12) 

 
Há uma promessa, Deus procura os remanescentes. 

Como grão de trigo seremos sacudidos e 

selecionados, note que o Senhor se refere ao seu povo 

“Todos os pecadores do meu povo morrerão à 

espada” ou seja não se trata de ímpios mas os 

desviados da casa do Senhor, aqueles que conhecem 

a justiça e não as praticam. Porém aqueles a quem for 

achado fiel e justo viverão para testemunharem um 

tempo de restauração e deleite na presença do Aba, 

um tempo de paz, justiça e verdadeira prosperidade. 

 
5. Conclusão 

 
O livro de Amós registrou um alerta transmitido ao reino de Israel durante o governo 

do rei Jeroboão II, más também é atual ao povo de Deus nos dias de hoje. No passado 

o povo rejeitou as advertências e os ensinamentos de Amós e quis que ele levasse sua 

vigorosa mensagem para outro lugar. Hoje fica o alerta e a pergunta: Qual tem sido o 

evangelho que você tem buscado nos dias de hoje? Qual tem sido a sua prática de 

fé e de vida diante do Senhor? Quem tem ouvidos Ouça! 
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