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Retorne para mim! 
 “O Senhor Deus Falou” 

 Amós 3: 1-15
Em Hebreus 1: 1 , a Bíblia diz: “Deus falou aos nossos antepassados   por meio dos
profetas muitas vezes e de várias maneiras”.

O termo “várias maneiras” se refere às diferentes formas de literatura que Deus
usou para comunicar diferentes mensagens ao Seu povo em diferentes
momentos.
Uma dessas formas é a profecia - as palavras de Deus faladas pelas vozes dos
homens que Ele escolheu, chamando Seu povo ao arrependimento para evitar
Seu julgamento iminente ou prometendo-lhes um futuro quando Ele não tivesse
escolha a não ser puni-los por sua apostasia.
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No entanto, a mensagem de todos os profetas sempre incluiu a promessa de
Deus do Messias que viria por fim para estabelecer Seu reino nesta terra, como
agora está no céu.

“E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, o
Libertador virá de Sião, pois esta é a Minha Aliança com

eles.” 
 Romanos 11: 26-27

No capítulo inicial de sua profecia, Amós deixou claro que, embora ele não fosse
um profeta, nem da família dos profetas, Deus o havia enviado para entregar uma
mensagem ao Seu povo.

Amós era pastor e cultivador de figos em “Tekoa”, um pequeno vilarejo na orla
das colinas do norte da Judéia, entre as cidades de Jerusalém e Belém.
A profecia de Amós ocorreu na metade do século VIII, durante os reinados de
Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel.
Foi uma época de paz e prosperidade, mas a abundância das bênçãos de Deus
levou o povo de Deus a rejeitar sua necessidade de Deus e a desconsiderar as
Leis de Deus.
Cada vez que Amós ia a Jerusalém para negociar, ele via como a apostasia
contra Deus e a iniqüidade contra as pessoas aumentavam, e ele sabia que tal
ingratidão para com Deus e desumanidade para com o homem não ficaria
impune.

De todas as nações do mundo, Deus escolheu fazer uma aliança com a nação de
Israel - os filhos de Abraão.

Deus provou ser um Deus que guarda a aliança.

Ele os libertou da escravidão egípcia.
Ele havia provido para eles no deserto.
Ele havia dado a eles a terra mais querida da terra.
Ele lhes deu Seus mandamentos.
Ele lhes deu profetas, sacerdotes e reis.

A nação de Israel provou ser um povo que quebra seus convênios.
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Eles se recusaram a adorar a Deus e somente a Deus.
Eles se recusaram a obedecer aos mandamentos de Deus ou a cumprir
sua parte do convênio.
Eles se recusaram a dar a Deus a glória devida ao Seu santo nome,
ostentando assim sua posição de privilégio diante Dele.

Deus não teve escolha a não ser punir Israel como evidência para o mundo de
que Ele não toleraria o pecado, mesmo na vida de Seu próprio povo.

“Tu só conheces de todas as famílias da terra: portanto,
vou te punir por todas as tuas iniqüidades!” 

 Amós 3: 2

PODEM DOIS ANDAR JUNTOS, A NÃO SER QUE
ESTÃO ACORDADOS?

Em hebraico, a palavra “concordaram” significa “conheceram” - se duas pessoas
vão caminhar juntas, elas devem se encontrar em algum ponto!

Deus chamou Israel para andar com Ele como Ele havia caminhado antes deles
desde o Egito.
Deus queria que eles continuassem a caminhar juntos - sempre buscando
aquela companhia mais profunda e mais próxima que Deus desejava ter com
Seu povo escolhido.
Mas Israel não estava mais andando de acordo com a vontade de Deus e os
caminhos de Deus, e Deus enviou Amós para advertir Seu povo do julgamento
vindouro.

Amós usou seis declarações para ilustrar suas palavras de advertência ao povo de
Israel:

Versículo 4 - “Rugirá o leão na floresta, quando não tiver presa?” Não, o leão
ficaria quieto até pegar sua presa e então rugiria para que nenhum outro leão
viesse e tentasse comer sua refeição. ”
Versículo 4 - “ Chorará o leãozinho da sua cova, se nada receber?” Não, o
leãozinho espera que sua mãe traga a carne para ele comer, então ele solta um
rugido.
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Versículo 5 - “Pode um pássaro cair em uma armadilha sobre a terra onde não
há“ gim ”para ele?” Não, um gin é uma armadilha e, a menos que haja uma
armadilha, nenhum pássaro pode ser pego.
Versículo 5 - “ Será que alguém pegará laço da terra e nada prenderá?” Não, o
pássaro na rede tropeça no fecho e, se não houver pássaro na rede, não há
fecho na rede.
Versículo 6 - “ Será que soará a trombeta na cidade e o povo não terá
medo?” Não, o povo sabia que quando aquela trombeta soou, o inimigo estava
chegando.
Versículo 6 - “Haverá mal na cidade e o Senhor não o tiver feito?” Não, Deus
conhece nossas vidas do começo ao fim e todos os dias no meio.

Amos tira a conclusão:

Versículo 7 - 8 - “Certamente o Senhor Deus nada fará, mas revelou o Seu
segredo aos Seus servos, os profetas. O Leão rugiu, quem não temerá? O
Senhor Deus falou, quem pode senão profetizar?

O Senhor é "o Leão da tribo de Judá!"

Deus está avisando a América sobre alguns tempos muito devastadores que virão,
a menos que o povo de Deus se arrependa e volte a servir e adorar o Deus de
nossos pais.

Deus sempre enviou uma palavra de advertência antes de desencadear Seu
julgamento sobre um povo.

Noé, Abraão, José, Elias, etc.

Deus está nos avisando hoje por meio de Seus servos que ainda são corajosos
o suficiente para “pregar a Palavra”!

A América já está sob o julgamento de Deus:

Moralmente - homossexualidade
Economicamente - US $ 29 trilhões em dívidas com outros US $
129 trilhões em passivos não financiados.

Militarmente - a imoralidade e a injustiça esgotaram nossa
determinação.
Politicamente - o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe
absolutamente.



O aumento do mal (corrupção) em qualquer nação é em proporção direta ao
desprezo daquela nação por Deus - não apenas entre os incrédulos, mas os
crentes.

Amós 3:11 - “ Portanto, diz o Senhor Deus, haverá um adversário em redor da
terra, e tirará de ti a tua força, e os teus palácios serão destruídos!”

Os líderes religiosos nunca fizeram a conexão entre o colapso moral e social de
sua sociedade e suas ambições egoístas, incluindo seu desejo de adorar a
Deus à sua própria maneira, ao invés da maneira que Deus desejou e exigiu.
A violência e a injustiça que Israel estava sofrendo era resultado direto de sua
adoração profana a Deus, e esse é o caso na América.
A maioria das congregações evangélicas no Ocidente não está ciente de que a
igreja de hoje está enfrentando o maior desafio de sua história, e não é isso que
ela pode fazer para atrair a geração milenar ou aumentar sua influência no
mundo.
O maior desafio que a igreja evangélica enfrenta hoje é se JESUS   CRISTO É
SENHOR!
Pois uma vez que o verdadeiro Cristianismo seja totalmente removido da cultura
ocidental ( e logo será ), os secularistas e progressistas podem promover suas
visões de mundo antibíblicas de niilismo, humanismo, socialismo, comunismo -
isto é, a Nova Ordem Mundial.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%203.11

