
Antigo Testamento - Jeremias 29: 4-13 - Novo Testamento - 1 João 1: 5-2: 2

Retorne para mim! 
“O Senhor ruge de Sião” 

Amós 1: 1-2: 16
O significado eterno da Palavra de Deus é muito evidente quando olhamos para as palavras faladas
pelo Profeta Amós ao povo de Israel há 2700 anos.

Foi uma época de paz e prosperidade para os israelitas, mas como sempre acontece quando as
coisas vão bem, o povo de Deus considerou as bênçãos de Deus garantidas.
Deus escolheu Amós para ir aos reis e líderes religiosos e dar-lhes uma palavra de advertência
simples, mas certa - se arrependa de seus pecados e volte para Deus, ou sofra as consequências.

Cerca de 200 anos depois que Amós deu seu aviso, o exército do rei Nabucodonosor destruiu
Jerusalém.
Deus deu a Amós um fardo por seu povo em seus dias. Ele viu sua atividade como um
desrespeito flagrante a Deus e, em muitos casos, uma blasfêmia absoluta, e ele sabia que Deus
não toleraria sua rebelião para sempre!

   Você tem tanto peso por seu povo hoje?
As pessoas do mundo pensam que estão vivendo na época mais liberada da história da
humanidade, quando, na verdade, estão escravizadas ao poder do mal.

As pessoas na igreja pensam que estão vivendo nos tempos mais espiritualmente dinâmicos da
história humana, quando, na verdade, a igreja é biblicamente ignorante, piedosamente arrogante,
espiritualmente cega e egocêntrica; inconsciente das necessidades dos outros.

Assim como Deus estava levantando uma nação ímpia para vir contra Israel para julgá-los por seus
pecados, Deus está levantando um povo ímpio de dentro da América para nos mostrar o quão longe
nos afastamos de Sua Palavra.

Romanos 1:18 - “A ira de Deus está sendo revelada contra todos os que suprimem a verdade pela
sua maldade!”

Romanos 1:24 - “Deus os entregou à imoralidade sexual” que levou à homossexualidade!

“Ele os entregou” - um termo que descreve a punição de Deus pela desobediência.

Quando uma sociedade é consumida pelo pecado sexual, ela já está sob o julgamento
de Deus!

Romanos 1:28 - “Deus os entregou a um sentimento depravado!”

Quando um pecador está tão endurecido a ponto de não sentir remorso ou dúvida de
consciência, é considerado um sinal de reprovação, da qual não há arrependimento.
Quando uma sociedade aprova o que antes era um comportamento corrupto, a menos
que Deus intervenha, o próximo passo é a reprovação.
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“Eles professam conhecer a Deus, mas nas obras o negam, sendo abomináveis   e
desobedientes, e para toda boa obra um réprobo.” Tito 1:16

 1. Mensageiro de Deus - vs. 1
Seu nome significa CARGA - Deus deu a Amós um fardo por Seu povo, porque Ele sabia que
Deus não estava satisfeito com o comportamento deles.

Ele era um AGRICULTOR - pastor de ovelhas e cultivador de figos de sicômoro.
Amós vivia nas montanhas de TEKOA e trazia sua lã e figos a Jerusalém para o comércio.

Cada vez que ele entrava na cidade, ele era confrontado pela pecaminosidade de seu próprio
povo.

2. Mensagem de Deus - vs. 2
“As palavras de Amós” - o identificavam como um profeta - alguém que falava em nome de Deus!
“Assim diz o Senhor” - identificou a mensagem como sendo dada a Amós pelo próprio Deus.

Amos usou um esboço de quatro pontos:

Ele falou do senhor
Ele listou o pecado específico

Ele descreveu a punição específica

Ele reafirmou sua fonte como sendo de Deus

Cada um dos oito exemplos começou com esta frase: “Por três transgressões e por quatro!”

“Três” em hebraico significa “completo”
“Quatro”, neste caso, significa “transbordado”

O povo de Deus ultrapassou o limite legal de pecado de Deus

Amós começou sua mensagem apontando os pecados das nações pagãs ao redor de Israel e como
Deus iria puni-los. Ele então voltou seu foco para Judá, seu próprio povo e, finalmente, Israel e
Jerusalém!

Damasco - eles trataram seus prisioneiros de guerra duramente.
Gaza e Tiro - eles sequestraram pessoas e as venderam como escravas.

Edom - eles “perseguiram” seu irmão com a espada.

Esses eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, cujo pai era Isaque - os
descendentes dos edomitas incluem os palestinos que continuam a lutar contra Israel
hoje.

Ammon - eles executaram mulheres grávidas e mataram seus bebês.
Moabe - eles removeram os ossos de um rei de sua sepultura, queimaram-nos até as cinzas e
depois os usaram para caiar um edifício.
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Judá - eles desprezaram a Lei de Deus e Seus mandamentos.

As nações pagãs tiveram que responder por sua desumanidade para com o homem,
pois haviam violado a consciência natural do homem.

Mas o povo de Deus responderia por sua desobediência à Lei de Deus, pois eles haviam
violado a aliança de sangue com Deus.

Israel - eles venderam os pobres como escravos para pagar dívidas que eles não deviam, e eles
blasfemaram o nome de Deus, e profanaram o templo de Deus com sua imoralidade sexual.

 3. A rejeição de Israel do mensageiro e da mensagem de Deus -
Quando Amós pregou -

Alguns foram movidos a se voltar para Deus!

Alguns foram movidos a se voltar contra Amós!

Em Amós 7:14 , Amós disse a marca de um verdadeiro mensageiro de Deus:

Não era seu pedigree!

Não era sua habilidade!
Foi a sua obediência - DEUS o chamou!

Quando Deus começa a julgar uma nação, Ele não começa com o governo corrupto, empresas ou
organizações que lucram com o pecado, Ele começa com a instituição que O representa.

Nos dias de Amós era o Templo, mas em nossos dias, é a Igreja.

Em 1 Pedro 4:17 , o apóstolo disse: “É chegado o tempo em que comece o julgamento pela casa
de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao
evangelho de Deus?”

Enquanto a ira de Deus aguarda aqueles que O rejeitaram e Seu plano para sua salvação,
a preocupação principal de Deus é para aqueles que se chamam pelo Seu nome!

Não importa se nosso governo remove o nome de Deus de nossas moedas, ou de nosso tribunal,
pois não é onde Deus estabeleceu Seu nome para ser exaltado!
Mas as Escrituras são claras, antes que o Senhor libere Sua ira sobre os filhos da desobediência,
Ele primeiro revelará Sua ira para a Igreja, e conforme vemos o que está acontecendo na e
através da igreja na América hoje.

Deus está usando a deterioração diária ou nosso modo de vida para nos advertir do que está por
vir, a menos que Seu povo se arrependa e volte para ele.

A América regrediu de uma nação cristã a uma nação pós-cristã e agora a uma nação anticristã.
Qual será o quarto pecado da América?

 

“Oxalá rasgasses os céus e descesses para fazeres conhecido o teu
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nome aos teus adversários, para que as nações tremessem na tua
presença. Pois nós pecamos e precisamos ser salvos para que tempos

de refrigério venham da presença do Senhor. ” 
Passagens selecionadas


