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O livro de Amós pode ter sido o primeiro livro de profecia a ser escrito e o terceiro
livro a ser incluído nos profetas menores, os últimos 12 livros do Antigo Testamento.

Infelizmente, os profetas são os livros menos lidos da Bíblia e os livros menos
pregados da Bíblia.
Isso não é apenas uma pena; também é perigoso para a maturidade espiritual,
pois quem não consegue aprender as lições da história está destinado a repeti-lo.
A profecia de Amós, escrita há 2.700 anos, aborda as questões contemporâneas
de justiça social, pobreza espiritual e hipocrisia religiosa, bem como a soberania
de Deus, a santidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a
vontade de Deus.
A verdade atemporal do Livro de Amós é clara:

“O relacionamento de Deus com Seu povo inclui Seu julgamento justo sobre eles
quando pecam, e Sua restauração justa quando eles se arrependem, mas ambos de
acordo com Sua misericórdia e graça soberana.”

“Deus, que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que
neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todas

as nações andassem em seus próprios caminhos. No
entanto, Ele não se deixou sem testemunha. ”

 Atos 14: 15-1

Deus levanta uma nação e os abençoa -
A nação se afasta de Deus e se torna ingrata -
Deus permite que a maioria pecaminosa dessa nação caia -
Deus poupa um remanescente por meio do qual Sua semente piedosa será
preservada e passada para a próxima geração -

A nação Dele - o povo “escolhido” de Deus:

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%209.1-10
https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%2014.15-1


Deus os libertou de sua escravidão no Egito.
Mesmo depois de se rebelarem contra Ele, Ele continuou a fornecer tudo de que
precisavam para sobreviver no deserto e prosperar na Terra Prometida.
Uma vez que estavam vivendo na terra da abundância, eles se tornaram ingratos
e falharam em dar a Deus a glória que Ele merecia.
Deus tolerou seus pecados por 700 anos até que sua adoração a Ele se
corrompeu e os expulsou da terra de volta ao cativeiro.

Amós foi um dos primeiros profetas que Deus enviou para advertir Seu povo a se
arrepender de seus pecados ou se preparar para Seu julgamento.

Enquanto a nação havia crescido numericamente e prosperado materialmente, o
povo declinou espiritualmente:

Seus padrões morais haviam entrado em colapso - Amós 2: 6-7
Sua adoração a Deus era corrupta - Amós 6: 1-8
Eles desprezavam as leis de Deus - Amós 8:14

Ainda assim, eles continuaram a ser fiéis em sua assistência à adoração, no
pagamento de seus dízimos e em seus sacrifícios de animais.
As pessoas ficaram tão iludidas por sua riqueza financeira e seus falsos conceitos
de adoração que pensaram que seu relacionamento com Deus estava bom. Mas
o julgamento de Deus já estava à porta.

“Eis que os olhos do Senhor Deus estão sobre o reino
pecaminoso e vou destruí-lo da face da Terra; salvo que

não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o
Senhor. Pois, eis que darei ordem e peneirarei a casa de

Israel entre todas as nações, como o grão é peneirado na
peneira, ainda que nenhum grão caia sobre a terra. Todos
os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais

dizem: o mal não nos alcançará nem nos impedirá. ”
 Amós 9: 8-10
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1. O Juiz Justo - Amós 9: 5-6 - Versículo 6 - “O Senhor
é o Seu Nome!”
 Amós disse que o que estava para acontecer a Israel foi a decisão do "Juiz Justo" -

O nome - “Adonai” significa “Meu Senhor pessoal” - Aquele a quem ele foi
totalmente submetido.
No Salmo 110: 1 , o nome “Adonai” se refere ao Senhor, Jesus Cristo, o Filho de
Deus.
Deus havia Se retirado da Arca da Aliança e estava de pé ao lado do altar no
Templo de Jerusalém, onde o povo se reunia para continuar sua adoração inútil.
Porque? Porque Ele estava para deixar a presença deles e abandoná-los aos
seus próprios desejos.

2. O Juízo Justo - Amós 9: 8-9a
Versículo 8 - “Eu o destruirei da face da terra!”
Versículo 9 - “Peneirarei a casa de Israel!”

  Quando o povo de Deus se recusou a honrar a Deus como Deus ou a dar a Ele a
glória devida ao Seu Nome, Ele não teve escolha a não ser remover Sua glória de
sua adoração.

Seu altar foi corrompido pela adoração de falsos deuses, comprometido com a
pretensão e hipocrisia e contaminado com atividades sexuais e sensuais.
Porque aquela geração de israelitas havia se tornado um povo pecador, Deus não
teve escolha a não ser remover Sua presença deles, para mostrar aos ímpios que
ninguém pode presumir de Sua misericórdia para desculpar sua desobediência
pecaminosa.

“ Cuidado, para que nosso coração não se torne pesado
com farras, embriaguez e as preocupações desta vida, e o

dia do Senhor venha sobre nós inesperadamente.”
 Lucas 21:34

3. O Remanescente Justo - Amós 9: 8b - “Ainda assim,
não destruirei totalmente a casa de Jacó.”
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Mesmo que as ações soberanas de Deus destruíssem Israel como nação, Deus
preservaria o "remanescente" - a Casa de Jacó - a semente piedosa, por meio da
qual:

O Salvador do mundo acabaria por vir.

“Porque hoje vos nasceu na cidade de David um Salvador, que é Cristo o
Senhor.” Lucas 2:11

Os gentios seriam salvos. Louve o Senhor!

"Vocês serão minhas testemunhas ... até os confins da terra." Atos 1: 8

A nação de Israel seria eventualmente restaurada!

14 de maio de 1948, Israel foi declarado uma nação. Isaías 66: 8

O Reino de Deus seria finalmente estabelecido na terra.

“Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como
testemunho a todas as nações e então virá o fim.” Mateus 24:14
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