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AMÓS  

 

Reflita sobre a corrupção espiritual, moral e 

toda a injustiça social vivida pela nação de 

Israel bem como suas implicações no 

relacionamento com Deus e contemple, com 

temor e tremor, a aplicação da justiça divina, 

a fim de promover restauração. Seja 

estimulado a um viver em retidão e 

dependência de Deus. 
 



Estrutura do Curso   

Curso em 4 aulas: 

07/02.Introdução e Pano de Fundo. 

14/02.Oráculos contra Israel 3.1– 6.14 

21/02.Visões de Julgamento 7.1-9.10 

28/02.A restauração de Israel 9.11-15 
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AMÓS 1:1 

Amós era um rico proprietário de 

ovelhas palavra hazah, "ele viu", 

geralmente caracteriza o método 

sobrenatural da recepção da 

mensagem divina. 

O terremoto mencionado tem a 

intenção de ser uma observação 

cronológica (Zc 14:5) 



o Leão quando ruge, já esta 

saltando para cima de sua vitima, e 

não volta mais. 

Sião e Jerusalém, indica os centros 

de adorações do Povo. 

O Secar pastagens indo até o alto 

da montanha, quer disser que tudo 

será destruído e nada sobreviverá 

AMÓS 1:2 



Por três transgressões . . . e por 

quatro. A palavra traduzida para 

transgressões, na realidade 

significa rebeliões, e a expressão se 

refere aos inumeráveis atos maus 

cometidos e à verdade que Deus é 

longânimo e não age 

apressadamente em juízo. 

AMÓS 1:3, 6, 9, 11, 13 e 2:1, 4, 6 



DAMASCO 

Era a capital da Síria 

GILEADE 

Um "tampão" de estado entre os 

dois países, mas principalmente 

Gileade era uma zona de guerra 

AMÓS 1:3 – DAMASCO 



HAZAEL 

Predita por Eliseu (Il Rs. 8:7-13), foi 

o fundador da dinastia síria que 

governou no tempo de Amós. Ele 

foi contemporâneo de Jorão (li Rs. 

8:29), Jeú (lI Rs. 10:31, 32) e 

Jeoacaz (II Rs. 13:22). 

AMÓS 1:4 - DAMASCO 



BEN-HADADE 

Hazael morreu e seu filho foi "Ben-

Hadade,"  

PORTA 

Entrada da Cidade 

AMÓS 1:4 e 5 - DAMASCO 



GAZA 

 

Cidade mais importante das cinco 

cidades filistéias (I Sm. 6:17). 

AMÓS 1:6 - GAZA 



CATIVOS 

Os Filisteus tomaram tantos 

escravos quanto possível e 

vendeu-os para os fenícios, um 

povo de mar, que, em por sua vez, 

vendeu-os para o mundo. era 

culpada de tráfico de escravos 

AMÓS 1:6 - GAZA 



EDOM 

Edom, o mais cruel inimigo de Israel. 

FOGO NOS MUROS 

Uma referência à força da cidade 

ASDODE, ASCALON E ECRON 

cidades Filistéias importantes. A 

destruição será completa 

AMÓS 1:6, 7 e 8 - GAZA 



TIRO 

Sua localização sobre uma ilha e seus 

dois portos, veio a ser muito poderosa. 

Era grande centro comercial (Is. 23:1-3), 

e tal como Gaza, ocupava-se com o 

tráfico de escravos. Não se lembraram 

da aliança de irmãos.(I Rs. 5:12)(I Rs. 5:7) 

(I Rs. 9:13)(II Sm. 5:11; I Rs. 5:1-12; 16:31) 

AMÓS 1:9 - TIRO 



Fogo nos Muros 

 

Uma referência à força da cidade 

AMÓS 1:10 TIRO 



SUAS FORTALEZAS 
Nenhum pecador é salvo de Deus. O orgulho é o pecado, 

e de Tiro era orgulhoso e confiante em suas paredes, 

suas riquezas, suas frotas de navios, e seu sucesso 

como uma nação de negociação. Como Salomão 

observou corretamente: "O orgulho vem antes da 

destruição, e um espírito altivo, antes da 

queda" (Provérbios 16:18). Tiro foi tomada depois de um 

cerco de sete meses, suas paredes foram demolidas, as 

casas foram incendiadas, 10 mil foram mortos, e as suas 

mulheres e filhos foram vendidos como escravos. 

AMÓS 1:10 - TIRO 



EDOM 

Traçam a inimizade entre Edom e 

Israel até a rivalidade existente entre 

Jacó e Esaú, 

Espada 

Atitude tradicional de Edom para 

com Israel (Nm. 20:17-21; II Cr. 21:8-10; II Rs. 8:20-22). 

AMÓS 1:11 - EDOM 



TEMÃ 

Outro nome para Edom (Jr. 49:7; 

Ob. 8, 9; Hc. 3:3). Usado 

paralelamente com Edom em Jr. 

49:20. Bozra. Uma das importantes 

cidades de Edom (Is. 63:1; Jr. 

49:22). 

AMÓS 1:12 - EDOM 



BOZRA 

Uma das importantes cidades de 

Edom (Is. 63:1; Jr. 49:22). 

AMÓS 1:12 - EDOM 



AMOM 

Descendentes de Ben-Ami, filho 

de Ló e uma de suas filhas (Gn. 

19:38). 

AMÓS 1:13 - AMOM 



RASGOU 

Esses crimes talvez aconteceram 

quando Hazael (Amós 1:3, 4) 

também atacou Gileade (II Rs. 

8:12; 10:32, 33) 

RABÁ 

Era a capital dos Amonitas. 

AMÓS 1:13 – AM0M 



IRÁ PARA O EXÍLIO 

 Esta profecia talvez fosse 

cumprida com a invasão de Amom 

pelos assírios. 

AMÓS 1:15 - AMOM 



MOABE 

Uma nação descendente de 

Moabe, filho de Ló com sua filha 

mais velha (Gn. 19:37). 

AMÓS 2:1 - MOABE 



QUEIMAR OS OSSOS 

Isto talvez acontecesse em relação 

com o que está registrado em II 

Rs. 3, quando Mesa, o rei de 

Moabe, foi temporariamente 

vitorioso em sua rebelião 

AMÓS 2:1 - MOABE 



QUERIOBE 

Talvez a capital de Moabe, 

chamada de Quir de Moabe em Is. 

15:1 

AMÓS 2:2 - MOABE 



MATAREI TODAS AS 

AUTORIDADES 

Cortar o juiz" e "matar todos os 

seus (Moabe) príncipes "teria o 

efeito de eliminar a lei ea ordem no 

país. Sociedade iria quebrar e caos 

iria prevalecer 

AMÓS 2:3 - MOABE 



Seis princípios 

básicos da conduta 

humana 

POR MOTYER 



Das responsabilidades particulares da vida 

DAMASCO GAZA 

1º. As 

pessoas não 

são coisas. 

2º. A prioridade do 

bem estar humano 

sobre o lucro 

comercial 

POR MOTYER 



De irmão para irmão 

TIRO EDOM 

3º.  A 

Inviolabilidade 

da palavra 

dada 

4º.  Que é 

inadmissível o ódio 

nutrido no coração 

POR MOTYER 



atitude do forte para com o fraco 

AMOM, MOABE, 

5º.  A limitação da 

ambição pessoal 

através dos direitos 

do desamparado 

6º.  A renúncia à 

vingança 

POR MOTYER 



JUDÁ 

Deus iria colocar para fora 

a "lâmpada" de Judá e Jerusalém 

sua capital, por um tempo. Seria só 

por um tempo, porque os "dons e a 

vocação de Deus são 

irrevogáveis" (Romanos 11:29). 

AMÓS 2:4 - JUDÁ 



JUDÁ (cont.) 

O povo de Judá havia 

escolhido "mentiras" (como neste verso) 

em vez da verdade e não manter "os seus 

estatutos," Sua palavra. O pecado de um 

povo vai estragar as bênçãos dadas a eles, 

mas no seu tempo, Israel (Judá) se tornaria 

uma nação mais uma vez. 

AMÓS 2:4 - JUDÁ 



JERUSALÉM 

Até mesmo para o Reino do Norte, 

era um símbolo de Jeová, que unta 

os Reinos do Norte e do Sul em 

adoração. 

AMÓS 2:5 - JUDÁ 



VENDEM 

Uma figura da injustiça e da 

opressão em Israel. 

AMÓS 2:6 - ISRAEL 



POSSUEM A MESMA MULHER 

Uma referência às prostitutas 

religiosas que executavam suas 

práticas dentro do ritual do culto à 

fertilidade dos Cananitas, no qual 

os israelitas tinham se envolvido. 

AMÓS 2:7 - ISRAEL 



ROUPAS 

Entregues pelos pobres em penhor de 

alguma dívida. Eram mantidas em penhor 

de um dia para outro pelos credores, em 

violação à Lei (Êx. 22:25, 26; Dt. 24:12). A 

Lei dizia que, tendo o pobre necessidade 

de suas vestes para dormir, tinham de 

ser devolvidas no final do dia. 

AMÓS 2:8 - ISRAEL 



VINHO 

O vinho realmente pertencia àqueles 

que o tinham empenhado. O 

versículo apresenta um quadro de 

cruel execução de hipoteca contra 

devedores honestos 

AMÓS 2:8 - ISRAEL 



AMÓS 2:9 - ISRAEL 

INGRATIDÃO 

Apesar da Vitoria ter sido do povo, 

foi DEUS que entregou para eles. 

A Nossa salvação vem do Senhor, e 

não do nosso esforço. 

 



AMÓS 2:9 - ISRAEL 

AMORREUS 

Uma das sete nações que o povo 

precisou tirar, ao conquistar a terra. 

Especialmente feroz, grande e forte, 

o tipo de valentão  

 



AMÓS 2:9 e 10 - ISRAEL 

AMORREUS 

Frutos, os filhos e sua descendência. 

Raiz, os mais velhos e sua ascendência. 

"Nazireus" ("dedicado" ou "consagrado" 

queridos), foram os que tiveram votos de 

separação e auto-imposta abstinência com o 

propósito de serviço especial para Deus.  

 



AMÓS 2:11 

NAZIREUS 

- "dedicado" ou "consagrado" 

queridos, foram os que tiveram 

votos de separação e auto-imposta 

abstinência com o propósito de 

serviço especial para Deus.  

Nm 6:1:21 



AMÓS 2:12 

NAZIREU BEBER VINHO 

PROFETAS SE CALAREM 

Israel não se beneficia ou escolhe 

os presentes de Deus, assim como 

a maioria hoje não reconhecem ou 

receber esses presentes.  



AMÓS 2:13 

AMASSAREI 

Destruição total. 



AMÓS 2:14 - 16 

ÁGIL, FORTE, GUERREIRO, 

ARQUEIRO, CORREDOR, 

CAVALEIRO e CORAJOSOS 

Todos fugirão no DIA do juízo. 



AMÓS  

CONTINUA 

Estudo_em_Amós-2.ppt
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