
Retorne para Mim
 “A Restauração do Remanescente”

 Amós 9: 11-15
Amós era um homem simples, pastor, plantador de figos de sicômoro, que vivia nas colinas da
Judéia. No entanto, Deus chamou Amós para ir às principais cidades de Dã, Betel e Gilgal e
advertir o povo a se arrepender de seus pecados, incluindo sua falsa adoração a Deus, ou se
preparar para enfrentar o julgamento de Deus.

Amós deu a advertência de Deus por meio de seus sermões, poemas e visões, mas,
infelizmente, eles não ouviram ou deram ouvidos à advertência de Deus.

Trinta anos depois que os líderes religiosos mataram Amós, os assírios levaram as dez tribos do
norte de Israel ao cativeiro e as usaram como escravas. Alguns anos depois, os babilônios
levaram o povo de Judá ao cativeiro e os usaram como escravos.

Por que um Deus amoroso permitiria que Seu povo escolhido sofresse tais indignidades?

Por serem o povo escolhido de Deus, Deus os manteve em um padrão mais elevado de
santidade.
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Porque eles não estavam mais andando em Seus caminhos, sendo um Deus justo, Ele não teve
escolha a não ser chamá-los a prestar contas.

O Livro de Amos tem dois temas contrastantes:

Nos primeiros oito capítulos e nos primeiros dez versículos do capítulo nove, Amós descreveu a
seriedade dos pecados de Israel contra Deus e o julgamento de Deus por seus pecados.
Nos últimos cinco versículos do capítulo nove, antes mesmo de Deus lançar Seu julgamento
sobre eles, Amós lhes deu uma palavra de esperança para o futuro.

Deus prometeu a proteger um remanescente de crentes através do qual a “semente” do Messias
prometido por Deus viria.

Essa promessa profética foi cumprida na primeira vinda de Jesus Cristo como nosso
Salvador.

Deus também prometeu trazer aquele “remanescente” de volta à sua terra para ser Seu povo
redimido para sempre.

Essa promessa profética será cumprida quando Jesus retornar a esta terra como o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores.

1. A Preservação do Remanescente Justo - Amós 9: 8 - “Não
destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor.”
O capítulo nove abriu com uma visão do Cristo pré-encarnado em pé ao lado do altar, pronto para
destruir o templo, incluindo aqueles que haviam corrompido sua adoração.

O julgamento de Deus veio sobre Seu povo porque eles ousaram desafiar Sua soberania sobre
suas vidas.
O rei Jeroboão instituiu seu próprio conceito de religião, incluindo a adoração de dois bezerros
de ouro.

Ele também estabeleceu seus próprios locais de adoração e contratou seus próprios sacerdotes
para servir em seus templos falsos.
Deus reteve Seu julgamento final sobre Israel por 700 anos; esperando por seu arrependimento,
mas chegou aquele tempo em que Seu julgamento caiu sobre aqueles que estavam na
liderança: “Porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram Seu
convênio”. ( 2 Reis 18: 11-12 )

No entanto, em Amós 9: 8 , o profeta deu um vislumbre de esperança para a preservação do
remanescente de Israel , pois Deus prometeu que não destruiria a casa de Jacó - aqueles que
não voltaram as costas a Deus nem cederam ao adoração falsa.

Embora fossem levados ao cativeiro com os demais, seriam preservados como o remanescente
de Deus.

2. A Restauração do Reino de Davi - Amós 9:11 - “Naquele dia
levantarei o tabernáculo de Davi que caiu ... será como nos dias
antigos!” 
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Além do “dia do julgamento”, viria o “dia da bênção”, quando Deus levantaria um novo povo para Si
e os levaria de volta à sua terra.

Amós foi provavelmente o primeiro profeta hebreu a relacionar “o Reino de Deus” com o “Dia do
Senhor”.
Em 2 Samuel 7:16 , Deus disse a Davi: “A tua casa e o teu reino durarão diante de mim para
sempre; seu trono será estabelecido para sempre! "

No entanto, de acordo com a profecia bíblica, tal reino só poderia ser levantado por uma
“ramificação” da família de Davi.

Esse "ramo" foi Jesus, que nasceu de Maria, uma " virgem desposada com um homem cujo
nome era José, da casa de Davi" ( Lucas 1: 26-27 )

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; E o governo estará
sobre Seus ombros. E Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento de Seu governo e
paz Não haverá fim, Sobre o trono de Davi e sobre Seu reino, Para

ordená-lo e estabelecê-lo com julgamento e justiça Daquele tempo em
diante, para sempre. ”

 Isaías 9: 6-7

Lucas 1: 26-27 - “ José, da casa de Davi”.

Atos 2: 22-36 - Pedro conectou a primeira vinda de Cristo com a promessa de Deus de restaurar
o Reino de Davi.

Antes desse dia de restauração, Deus purificará novamente a nação de Israel durante a Grande
Tribulação, quando as nações do mundo se reunirem para destruir Israel da face da terra.
No entanto, quando parecer que Israel está perdido, Jesus explodirá dos céus, destruirá os
inimigos de Israel e restaurará o reino de Davi. Seu reino nunca mais será destruído, pois se
tornará o eterno Reino de Deus.

Em Atos 15: 13-18 , citando Amós, Tiago disse que até mesmo os gentios fariam parte deste
Reino restaurado.

3. A Restauração do Povo à Terra - Amós 9: 13-15 - “Eu os
plantarei na sua terra!”
Os israelitas nunca possuíram toda a terra que Deus lhes prometeu por meio de Abraão. ( Gênesis
15: 18-21 )

Durante o Milênio, Deus abençoará Seu povo com a mesma intensidade com que os castigou, e
isso inclui a terra que lhes prometeu.

Com o fim da “maldição do pecado”, não haverá mais fome, nem guerra, nem clima devastador.

O povo de Deus reconstruirá as cidades destruídas e eles poderão viver nelas em paz.
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De acordo com os profetas ( Ezequiel 36: 24-28 , 37: 25-28 , Jeremias 16: 14-15 , Isaías 11: 11-
12 , 60:21 ), os israelitas retornarão a Israel pouco antes da volta do Senhor, e estamos vendo
essas profecias se cumprirem hoje, já que a população de Israel é agora de mais de oito milhões
de pessoas.

Portanto, a profecia de Amós 9: 11-15 ainda não se cumpriu.
A restauração do trono de Davi foi cumprida na primeira vinda de nosso Senhor. ( Lucas 1: 31-
33 )

A ocupação do trono de Davi será cumprida na segunda vinda de nosso Senhor. ( Isaías 9: 7 )
Maranatha! Mesmo assim, Senhor Jesus, VENHA!

   Três lições para toda a vida a serem aprendidas com o profeta Amós:

Deus não se agrada de Seu povo quando eles desobedecem a Seus mandamentos e rejeitam
Sua soberania.

Deus purifica Seu povo por meio de Seu julgamento, que sempre inclui sofrimento e perseguição
temporais.
O povo de Deus hoje está sendo purificado por meio de Seu julgamento.

   Três ações que devemos realizar como resultado deste estudo:

Devemos orar por avivamento!
Devemos nos preparar para a sobrevivência!

“Santifiquem o Senhor Deus em seus corações e estejam sempre
prontos para dar uma defesa a todo aquele que lhes perguntar o motivo

da esperança que há em vocês”.
 1 Pedro 3:15
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