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Na época da profecia de Amós, a nação de Israel era muito próspera
financeiramente e muito poderosa militarmente.

No entanto, as pessoas se tornaram muito confortáveis   em suas vidas materiais
e muito preguiçosas em suas vidas espirituais.
Eles se esqueceram de quem lhes deu a terra em que viviam, bem como o
poder de ganhar riquezas - eles se esqueceram de agradecer a Deus por Suas
bênçãos e de dar a Ele a glória que Ele merecia.

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2040.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%207.9-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%207.1-8.4


Sua corrupção espiritual também incluía a adoração de deuses pagãos com
rituais pagãos, o que resultava em comportamento pagão.
Por continuarem a participar dos serviços do templo, inclusive dando dízimos,
ofertas e sacrifícios, eles pensaram que eram aceitáveis   a Deus porque Ele
continuou a abençoá-los materialmente.
No entanto, vendo sua adoração como uma farsa, Deus enviou um homem para
avisá-los do julgamento que viria, a menos que se arrependessem de seus
pecados e voltassem para ele.

“O Senhor me tomou, enquanto eu seguia o rebanho, e
disse-me: vai, profetiza ao meu povo Israel.”

 Amós 7:15

Amos era um pastor de uma pequena cidade nas colinas da Judéia.

Cada vez que Amós ia à cidade, ele podia ver o aumento da corrupção espiritual
de Seu povo.
De pé perto do santuário em Betel, Amós proclamou a mensagem de Deus,
chamando os líderes religiosos por seu desprezo pelas necessidades espirituais
do povo.
Amós lembrou ao povo a grande bênção, bem como a grande responsabilidade
de ser chamado de povo de Deus, por ter recebido tanto de Deus, eles seriam
considerados um padrão mais elevado por Deus.
Amós pregou a mesma mensagem onde quer que fosse: “Arrependam-se e
voltem para Deus!” 

   Nos capítulos 7 a 8, Amós encerrou sua profecia a Israel com cinco visões que
exigiam uma resposta do povo.

Em Hebreus 2: 1-2 , o escritor disse: “No passado, Deus falou aos pais pelos
profetas”.

Em 2 Pedro 1: 20-21 , o apóstolo escreveu: “Nenhuma profecia teve qualquer
interpretação particular, porque a profecia veio, não por vontade de homem, mas
os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.”
Deus falou aos profetas, que falaram ao povo, mas na língua e no vernáculo
cultural do povo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%207.15
https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%202.1-2
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Pet%201.20-21


Amós não era um sacerdote, como Ezequiel, nem um homem de intelecto e
eloqüência, como Isaías.
Amos era um pastor, um homem simples, que comunicou o que Deus disse a
ele em cinco visões “culturalmente relevantes”.
No entanto, a partir dessas cinco visões, podemos ver como Deus lida com o
coração impenitente de Seu povo.

Graça - Ele retém Seu julgamento.
Rejeição - as pessoas rejeitam a graça de Deus.
Julgamento - Deus permite que seus pecados cobrem seu preço.
Promessa - Deus salva um remanescente por meio do qual Ele cumprirá
Sua promessa eterna de restauração.



“Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre



a terra; não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a
palavra do Senhor. Andarão errantes de mar a mar e de
norte a leste; eles correrão para lá e para cá; buscam a

palavra do Senhor, mas não a acharão. ”
 Amós 8: 11-12

Isso pode ser interpretado de duas maneiras:
Deus não estaria mais falando com os israelitas.
Deus continuaria a falar aos israelitas, mas eles não seriam
capazes de ouvi-lo.

Chega um momento, mesmo na esfera da misericórdia e graça de Deus, quando
Deus exerce Seu julgamento simplesmente deixando o homem sozinho.

Se uma pessoa, igreja ou nação continua a se recusar a ouvir a Palavra de
Deus, Deus simplesmente os entrega aos seus próprios desejos e se afasta
deles.
Quando Amós começou a pregar fora de seus templos, o povo cobriu os
ouvidos para não ouvi-lo e ser condenado.
Por seu desprezo pela Palavra de Deus, como demonstrado por sua falta de
vontade de ouvir o profeta que Deus havia enviado a eles, Deus disse que lhes
daria o que desejassem - eles não seriam mais capazes de ouvir a Palavra de
Deus.
Trinta anos depois que Amós deu sua profecia ao povo de Deus, os assírios
vieram e levaram o povo cativo.

Eles não tinham permissão para continuar seus serviços no templo.
Eles não tinham permissão para ouvir seus profetas pregar.
Eles não tinham permissão para ler a Palavra de Deus que haviam
negligenciado, mas agora desejavam.

“Eis que estou à porta e bato; se
alguém ouvir a minha voz e abrir

a porta, entrarei nele e cearei
com ele, e ele comigo ”

 ( Apocalipse 3:20 ).

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%208.11-12
https://biblia.com/bible/nasb95/Rev%203.20


Em cuja porta Cristo está batendo?

Uma vez que o contexto da passagem está dentro da carta de Cristo à igreja de
Laodicéia, a porta na qual Cristo estava batendo não era a de uma única
pessoa, mas para todos aqueles que estavam na igreja de Laodicéia , que
professavam conhecer a Cristo, mas haviam removido Ele de sua assembléia.
Laodicéia representa a igreja apóstata, a última era da igreja, a igreja de nossos
dias. E enquanto Cristo ainda está batendo na porta da igreja apóstata, chegará
o dia em que Ele chamará os verdadeiros crentes para "sair!"
Os verdadeiros crentes serão arrebatados da terra e os falsos crentes serão
vomitados na Tribulação.


