O LIVRO DE AMÓS
1. TEMA DA PREGAÇÃO
Amós 8:11 Eis que vêm dias, diz o SENHOR Deus, em que enviarei fome sobre a
terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR.
2. TERRA: DE QUAL TERRA O PROFETA ESTAVA FALANDO?
Ora da Terra do Norte de Israel, ou seja, A casa de Israel que também era chamada de
a casa de José, ou ainda a casa de Efraim. Todos estes nomes pelos quais Israel era
chamado se refere as 10 Tribos do norte que formaram o Reino de Israel.
3. AS PALAVRAS DO SENHOR QUAIS ERAM?
Não era a torah a Lei de Moisés, mas eram as revelações para a época a qual as
pessoas estavam vivendo.
4. AMÓS =" CARGA"
1) colocar carga em, carregar, levar uma carga
TEMPOS DE FOME E SEDE DA PALAVRA
Amós 8:11 Eis que vêm dias, diz o SENHOR Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não
de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR.
1 Samuel 3:1 O jovem Samuel servia ao SENHOR, perante Eli. Naqueles dias, a palavra do
SENHOR era mui rara; as visões não eram freqüentes.
1 Samuel 28:6 Consultou Saul ao SENHOR, porém o SENHOR não lhe respondeu, nem por
sonhos, nem por Urim, nem por profetas.
Salmos 74:9 Já não vemos os nossos símbolos; já não há profeta; nem, entre nós, quem
saiba até quando.
Ezequiel 7:26 Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor; buscarão visões
de profetas; mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos, o conselho.
Miquéias 3:6 Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação; pôr-se-á
o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia.
Mateus 9:36 Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e
exaustas como ovelhas que não têm pastor.

Estas épocas que se referem estes textos acima, não querem dizer que iriam queimar os livros
sagrados onde continham as mensagens de Deus, ou seja, a TORAH e outros livros que
vieram a ser o que nós conhecemos como A BÍBLIA, NÃO! Não era disso que os profetas e
estes textos estavam falando, e sim da palavra inspirada na boca do profeta ou vidente como
era chamado primitivamente em Israel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O LIVRO DE ÁMÓS
O livro embora não seja colocado em primeiro lugar na literatura profética da Bíblia, o livro
de Amós é o primeiro no tempo e o mais antigo livro dos profetas de Israel iniciando assim
um novo estilo e tipo de literatura no Antigo Testamento. É lendo o livro de Amós que
podemos ter uma idéia do significado e da forma da atividade profética. Pode-se até dizer
que este livro é verdadeira introdução ao profetismo, com todos os elementos básicos que
caracterizam os livros proféticos que surgirão depois dele em Israel e Judá.
Amós tinha três ofícios:
 Era pastor na cidade de Técua na Judéia a 8ou 9 Km de Belém. Cap. 1: 1; 7:15
 Era Boieiro... Cap. 7: 14.
 Era colhedor de sicômoros, ou seja, um tipo de figo de qualidade inferior que dá na tal
da figueira braba da passagem de ZAQUEU no NT. Cap. 7: 14
Israel estava vivendo um período de paz que já durava quase 50 anos e por causa desta paz
houve uma época de muita prosperidade material com muitas e luxuosas construções,
desenvolvimento agrícola, em outras palavras, havia uma agricultura forte e prospera, havia
também grande progresso da industria têxtil e de tinturaria e etc.. Porém toda esta
prosperidade material e econômica não se traduzia em beneficio para o povo, muito pelo
contrario, havia uma classe dominante que eram os proprietários de terras e a classe dirigente
religiosa, que detinham a maior parte dos lucros de tudo que era produzido. Além de oprimir
e pisar nos pobres sobrecarregando-os com muitos tributos, taxas e impostos, se fosse só isto
talvez estivesse até bom, mas eles também corromperam a justiça, aceitavam subornos contra
os pobres e contra os justos aborreciam a verdade e o testemunho verdadeiro eté nos
tribunais de justiça.
A mensagem de Amós é contra as injustiças sociais, contra a opressão dos pobres e
necessitados que eram praticados pela classe dominante de Israel e pelos ricos, que estavam
vivendo uma vida de completamente luxuosa possuindo casas de inverno, casas de verão
tudo em mármores e pedras lavradas (Cap. 5:10-15), dormiam em camas de marfim, (Cap.
6:3-4), estavam vivendo até em castelos (Cap. 6:8P). Tudo isto à custa da opressão dos
pobres e oprimidos, estes, ou seja, os pobres, até mesmo suas roupas e sandálias eram
tomadas e às vezes os pobres eram comprados por dinheiro para pagarem suas dividas, em
outras palavras, eram comprados como escravos (Cap. 8:4-6). Israel havia instituído a
perseguição a aqueles que denunciavam as injustiças e a corrupção, tais pessoas eram
odiadas porque ameaçavam as praticas corruptas e de ganho desonestos e até mesmo em
tribunais de justiça os testemunho destes era aborrecido e desprezado conforme Cap. 6:1011, Israel havia entronizado a violência, a extorsão e o abuso dos pobres, como um meio de
vida.
Amós deixa seu oficio de pastor em Técua cidade de Judá no reino do sul em Judá e vai
pregar a mensagem de Deus contra Israel no reino do norte, ou seja, Amós não era profeta
por profissão, ele foi escolhido por Deus para tal tarefa, daí seu nome querer dizer
“COLOCAR CARGA EM”, nome este que pode ter dois significados; o primeiro seria Deus
colocar uma carga sobre o profeta, e esta carga seria a sua mensagem de destruição, de

castigo, da vingança de Deus contra Israel, o segundo significado seria; a mensagem que
Deus dá a Amós era uma carga muito pesada sobre Israel.
Na época de Amós existia uma escola de profetas no reino do norte. Estes profetas eram
profissionais e eram pagos para agradar ao rei e ao reino com suas profecias (Cap. 7:1017) Amazias diz para Amós ir para o reino do sul em Judá e lá comer o seu pão e profetizar,
ou seja, profetizar e receber salário pela sua profecia, Amós responde que não era profeta e
nem tampouco discípulo de profeta, ou seja, ele não era estudante em escolas de profetas e
portanto não era profeta de oficio e portanto não era profeta de profissão.
AMAZIAS CHAMA AMÓS DE “VIDENTE” POR QUE? (CAP. 7:12-15)
1 Samuel 9:9 (Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde, e vamos ao
vidente; porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente.)
1 Samuel 9:11 E, subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água; e
disseram-lhes: Está cá o vidente?
1 Samuel 9:18 E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a
casa do vidente.
1 Samuel 9:19 E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente; sobe diante de mim ao alto; e comei
hoje comigo; e pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração to declararei.
2 Samuel 15:27 Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote: Não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em
paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimaás, teu filho, e Jônatas, filho de Abiatar.
2 Samuel 24:11 Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do SENHOR ao profeta Gade,
vidente de Davi, dizendo:
Amós 7:12 Depois, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e
ali profetiza;

O livro de Amós é o único dentre todos os livros dos profetas da Bíblia que aparece o nome
vidente, só por este sinal já daria para perceber sua antiguidade em relação aos demais livros
do gênero. Vidente na época dos juízes era o nome dado a pessoa que fazia previsões em
nome do Deus de Israel, ou seja, não existia ainda o nome “PROFETA”. O nome VIDENTE
é anterior e por isto muito mais antigo do que o nome “PROFETA”.
A mensagem de Amós é contra Israel, é mensagem de destruição, de trevas e não de luz, de
guerra e não de paz, de escravidão e não de liberdade. Resumindo é a vingança de Deus
contra Israel por causa dos seus pecados que eram:
 INJUSTIÇA SOCIAL; opressão dos pobres e necessitados; corrupção dos juízes,
desigualdades na partilha de bens...
 CULTO VAZIO, adoração hipócrita, ou seja, viviam da aparência de culto,
continuavam celebrando o culto com seus sacrifícios e cânticos e não praticavam a
justiça e o juízo, não cuidavam dos pobres e oprimidos.
 IDOLATRIA nos Santuários idolatras de BETEL, DÃ onde JEROBOÃO havia
colocado dois bezerros de ouro sendo um em cada santuário para Israel adorar como o
deus que os havia tirado do Egito e ainda...
É no livro de Amós que pela primeira vez na história de Israel aparece a expressão: ‘O DIA
DO SENHOR” (Cap. 5:18-20), do que o profeta estava falando? Seria do fim do mundo?
Não! O profeta Amós estava falando da destruição de Israel que estava vindo e já estava bem
próxima, ou seja, era o império ASSIRIO que estava vindo para punir Israel e que por ora
estava ocupado guerreando contra os arameus que tinham sua capital em DAMASCO,

portanto Damasco estava funcionado como um escudo para Israel, mas assim que os assírios
derrubassem Damasco viria a hora de Israel. Deus levantou a ASSIRIA como instrumento
de punição de juízo e justiça contra Israel conforme Cap.6:14. Então a expressão “O DIA
DO SENHOR” se referia aqui no livro de Amós a Destruição do Reino de Israel do Norte
pelo império ASSIRIO.
ALOSNA - Cap. 5:7
hnel = la‘anah
procedente de uma raiz não utilizada supostamente significando amaldiçoar;
1) losna
2) amargura (metáf.)
Vós que converteis o juízo em maldição (alosna)
CONCLUSÃO
Israel seria destruída e as 10 tribos do norte seriam levadas cativas como escravas e seriam
espalhadas pelos quatro cantos da terra, na terra de Israel no lugar deles seria colocado 5
povos que dariam origem aos samaritanos. O DIA DO SENHOR chegou, a vingança de
Deus contra Israel agora era uma realidade, não tinham mais: nação, país, templos e
santuários, não tinham mais profetas e Deus se calara. Agora não tinha mais revelação e eles
procurariam por ela e não encontrariam. Chegou o tempo profetizado:
Amós 8:11 Eis que vêm dias, diz o SENHOR Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de
ouvir as palavras do SENHOR. 12 Andarão de mar a mar e do Norte até ao Oriente; correrão por toda parte, procurando a
palavra do SENHOR, e não a acharão.

Procurariam em toda a parte e não achariam a revelação de Deus através de um profeta, visto
que rejeitaram o PROFETA eleito e colocado por Deus Amós.

