


INTRODUÇÃO



Palavras que Amós, criador de 
ovelhas em Tecoa, recebeu em 

visões, a respeito de Israel 
dois anos antes do terremoto. 
Nesse tempo, Uzias era rei de 

Judá e Jeroboão, filho de 
Jeoás, era rei de Israel.

Amós 1.1



Ele disse: O SENHOR 
ruge de Sião e troveja 
de Jerusalém; secam-
se as pastagens dos 
pastores, e murcha o 

topo do Carmelo.
Amós 1.2



Assim diz o SENHOR: Por 
três transgressões de 

Damasco e ainda mais por 
quatro, não anularei o 
castigo. Porque trilhou 
Gileade com trilhos de 

ferro pontudos,
Amós 1.3



Então o sacerdote de Betel, 
Amazias, enviou esta 

mensagem a Jeroboão, rei 
de Israel: Amós está 

tramando uma conspiração 
contra ti no centro de Israel. 

A nação não suportará as 
suas palavras.

Amós 7.10



Amós está dizendo o 
seguinte: Jeroboão 
morrerá à espada, e 

certamente Israel irá para 
o exílio, para longe da sua 

terra natal. 
Amós 7.11



Depois Amazias disse a 
Amós: Vá embora, 

vidente! Vá profetizar 
em Judá; vá ganhar lá o 

seu pão. 

Amós 7.12



Não profetize mais 
em Betel, porque 
este é o santuário 

do rei e o templo do 
reino.  

Amós 7.13



Amós respondeu a 
Amazias: Eu não sou 

profeta nem pertenço a 
nenhum grupo de 

profetas, apenas cuido do 
gado e faço colheita de 

figos silvestres.   
Amós 7.14



Mas o SENHOR me 
tirou do serviço junto 

ao rebanho e me disse: 
Vá, profetize a Israel, o 

meu povo.   

Amós 7.14
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Agora ouça, então, a 
palavra do SENHOR. Você 
diz:  Não profetize contra 
Israel, e pare de pregar 

contra a descendência de 
Isaque.

Amós 7.16



Mas, o SENHOR lhe diz:  Sua 
mulher se tornará uma prostituta 
na cidade, e os seus filhos e as 
suas filhas morrerão à espada. 

Suas terras serão loteadas, e você 
mesmo morrerá numa terra pagã. E 
Israel certamente irá para o exílio, 

para longe da sua terra natal.

Amós 7.17



Estão chegando os dias, 
declara o SENHOR, o 

Soberano, em que enviarei 
fome a toda esta terra; não 

fome de comida nem sede de 
água, mas fome e sede de 

ouvir as palavras do 
SENHOR. 

Amós 8.11



Os homens vaguearão 
de um mar a outro, do 

Norte ao Oriente, 
buscando a palavra do 
SENHOR, mas não a 

encontrarão. 
Amós 8.12



Naquele dia as 
jovens belas e os 

rapazes fortes 
desmaiarão de 

sede. 

Amós 8.13



Se alguém não vos 
receber, nem ouvir as 
vossas palavras, ao 

sairdes daquela casa ou 
daquela cidade, sacudi o 

pó dos vossos pés.
Mt 10.14



Não deis aos cães o que é 
santo, nem lanceis ante os 
porcos as vossas pérolas, 

para que não as pisem 
com os pés e, voltando-

se, vos dilacerem. 
Mt 7.6



Então, lhes disse: Atentai 
no que ouvis. Com a 

medida com que tiverdes 
medido vos medirão 

também, e ainda se vos 
acrescentará.   

Mc 4.24



Pois ao que tem se 
lhe dará; e, ao que 
não tem, até o que 
tem lhe será tirado.

Mc 4.25



ADVERTÊNCIAS DE AMÓS



ADVERTÊNCIAS DE AMÓS

CONTRA A FALSA 
CONFIANÇA NA ELEIÇÃO



Ouçam esta palavra 
que o SENHOR falou 

contra vocês, ó 
israelitas; contra toda 
esta família que tirei 

do Egito:  
Amós 3.1



Escolhi apenas vocês 
de todas as famílias da 

terra; por isso eu os 
castigarei por causa de 

todas as suas 
maldades.

Amós 3.2



Pois chegou a hora de 
começar o julgamento pela 
casa de Deus; e, se começa 
primeiro conosco, qual será 

o fim daqueles que não 
obedecem ao evangelho de 

Deus?
1Pe 4.17



Mas aquele que não a conhece e 
pratica coisas merecedoras de 

castigo, receberá poucos 
açoites. A quem muito foi dado, 

muito será exigido; e a quem 
muito foi confiado, muito mais 

será pedido.

Lc 12.48



Certamente o SENHOR 
Soberano não faz 
coisa alguma sem 
revelar o seu plano 
aos seus servos, os 

profetas.
Amós 3.7



O leão rugiu, quem 
não temerá? O 

SENHOR Soberano 
falou, quem não 

profetizará?  
Amós 3.8



ADVERTÊNCIAS DE AMÓS

ADVERTÊNCIA PELA 
GANÂNCIA E OPRESSÃO



Ouçam esta palavra, vocês, 
vacas de Basã que estão no 
monte de Samaria, vocês, 
que oprimem os pobres e 

esmagam os necessitados e 
dizem aos senhores deles: 
Tragam bebidas e vamos 

beber!   
Amós 4.1



Proclamem os palácios de 
Asdode e do Egito: Reúnam-
se nos montes de Samaria 

para verem o grande tumulto 
que há ali e a opressão no 

meio do seu povo.   

Amós 3.9



Eles não sabem como 
agir direito, declara o 
SENHOR, eles, que 
acumulam em seus 

palácios o que 
roubaram e saquearam.    

Amós 3.10



Derrubarei a casa de 
inverno junto com a casa 

de verão; as casas 
enfeitadas de marfim 
serão destruídas, e as 

mansões desaparecerão, 
declara o SENHOR.   

Amós 3.15



Vocês se deitam em 
camas de marfim e se 
espreguiçam em seus 

sofás. Comem os 
melhores cordeiros e os 
novilhos mais gordos.

Amós 6.4



Dedilham em suas 
liras como Davi e 
improvisam em 
instrumentos 

musicais.
Amós 6.5



Vocês bebem vinho em 
grandes taças e se 

ungem com os mais 
finos óleos, mas não se 
entristecem com a ruína 

de José.
Amós 6.6



Fui eu mesmo quem deu a 
vocês estômagos vazios 
em cada cidade e falta de 

alimentos em todo lugar, e 
ainda assim vocês não se 

voltaram para mim, 
declara o SENHOR.     

Amós 4.6



Também fui eu que retive a 
chuva quando ainda faltavam 
três meses para a colheita. 

Mandei chuva a uma cidade, 
mas não a outra. Uma 

plantação teve chuva; outra 
não teve e secou.       

Amós 4.7



Gente de duas ou três 
cidades ia cambaleando de 

uma cidade a outra em busca 
de água, sem matar a sede, e 

ainda assim vocês não se 
voltaram para mim, declara o 

SENHOR.
Amós 4.8



Muitas vezes castiguei os seus 
jardins e as suas vinhas, 

castiguei-os com pragas e 
ferrugem. Gafanhotos 

devoraram as suas figueiras e 
as suas oliveiras, e ainda assim 

vocês não se voltaram para 
mim, declara o SENHOR.         

Amós 4.9



Enviei pragas contra vocês como 
fiz com o Egito. Matei os seus 
jovens à espada, deixei que 

capturassem os seus cavalos. 
Enchi os seus narizes com o mau 

cheiro dos mortos em seus 
acampamentos, e ainda assim 

vocês não se voltaram para mim, 
declara o SENHOR.

Amós 4.10



Destruí algumas de suas 
cidades, como destruí 

Sodoma e Gomorra. Ficaram 
como um tição tirado do 

fogo, e ainda assim vocês 
não se voltaram para mim, 

declara o SENHOR. 
Amós 4.11



Por isso, ainda os 
castigarei, ó Israel, e, 

porque eu farei isto com 
você, prepare-se para 

encontrar-se com o seu 
Deus, ó Israel.        

Amós 4.12



ADVERTÊNCIAS DE AMÓS

ADVERTÊNCIA CONTRA 
RELIGIÃO SEM 

OBEDIÊNCIA



Ouça esta palavra, 
ó nação de Israel, 

este lamento 
acerca de vocês:

Amós 5.1



Assim diz o 
SENHOR à nação 

de Israel: 
Busquem-me e 

terão vida; 
Amós 5.4



não busquem Betel, não 
vão a Gilgal, não façam 
peregrinação a Berseba. 

Pois Gilgal certamente irá 
para o exílio, e Betel será 

reduzida a nada.
Amós 5.5



Busquem o SENHOR e terão 
vida, do contrário, ele 

irromperá como um fogo 
entre os descendentes de 
José, e a devastará, e não 
haverá ninguém em Betel 

para apagá-lo.
Amós 5.6



Vocês estão 
transformando o 

direito em amargura e 
atirando a justiça ao 

chão,
Amós 5.7



Odeiem o mal, amem o bem; 
estabeleçam a justiça nos 

tribunais. Talvez o SENHOR, 
o Deus dos Exércitos, tenha 

misericórdia do 
remanescente de José.

Amós 5.15



Ai de vocês que 
anseiam pelo dia do 

SENHOR! O que 
pensam vocês do dia do 
SENHOR? Será dia de 
trevas, não de luz.            

Amós 5.18



Será como se um homem 
fugisse de um leão, e 

encontrasse um urso; como 
alguém que entrasse em sua 
casa e, encostando a mão na 

parede, fosse picado por 
uma serpente.             

Amós 5.19



Eu odeio e desprezo 
as suas festas 
religiosas; não 

suporto as suas 
assembleias solenes.

Amós 5.21



Mesmo que vocês me tragam 
holocaustos e ofertas de 

cereal, isso não me agradará. 
Mesmo que me tragam as 

melhores ofertas de 
comunhão, não darei a 
menor atenção a elas.

Amós 5.22



Afastem de mim o 
som das suas 

canções e a música 
das suas liras.

Amós 5.23



Em vez disso, corra 
a retidão como um 
rio, a justiça como 
um ribeiro perene!

Amós 5.24



QUEM DÁ A ÚLTIMA PALAVRA? 


