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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. 
 



http://mapasbiblicos.blogspot.com.br/2012/07/reino-dividido-de-israel-e-juda.html 



AMÓS 3:1 - 6:14. 

TRÊS SERMÕES CONTRA ISRAEL  

1. Declaração do Julgamento. 3:1-15. 

2. A Depravação de Israel. 4:1-13. 

3. Uma Lamentação sobre o Pecado e 

Destino de Israel. 5:1 – 6:14. 

 
Comentário Bíblico Moody  



AMÓS 3:1 - 15 

1) DECLARAÇÃO DO JULGAMENTO.  

• Expansão do tema dos 2 primeiros 

capítulos.  

• Relacionamento único que Israel com 

Jeová.  

• A mensagem de condenação e 

adverte da destruição. 
Comentário Bíblico Moody  



AMÓS 3:1 

..ESTA FAMÍLIA.. 

“Contra” melhor sobre... 
 

O juízo recairá sobre todas 

as doze tribos. 

 



AMÓS 3:2 

..ESCOLHI.. 

Em Hebraico é o  

relacionamento entre duas 

pessoas, frequentemente 

descreve a intimidade do 

casamento. 
 



AMÓS 3:3 

..JUNTOS.. 

• Ele tem um "compromisso" 

com você. 

• Tenham concordado, isto é, 

tenham assumido este 

compromisso 



AMÓS 3:3 - 8 

J.A.Motyer – (O Dia do Leão, pg57, ABU, 1984) 

“Em tudo na vida há um “antes” e um 

“depois”, um tempo de oportunidade e um 

tempo em que a oportunidade já passou; um 

tempo para se dizer “devo e posso fazer” e 

um tempo quando tudo o que resta é “eu não 

posso”. 



AMÓS 3:3 - 8 

J.A.Motyer – (O Dia do Leão, pg57, ABU, 1984) 

Na formação dos hábitos, há um momento ou 

período quando a mente, as emoções e a 

vontade estão suficientemente desimpedidas 

para fazerem uma mudança completa; há 

também um ponto em que não há retorno, 

além do qual não se tem mais liberdade e  a 

vida já está comprometida para o bem ou 

para o mal. 



AMÓS 3:3 - 8 

J.A.Motyer – (O Dia do Leão, pg57, ABU, 1984) 

Cada dia temos um “agora” de oportunidades 

que se desfazem ou morrem.” 



AMÓS 3:9 

ASDODE E DO EGITO 

Os filisteus e os egípcios tinham sido 

antigos inimigos de Israel por séculos. Eles 

foram testemunhas das muitas vezes que 

Deus havia entregue a nação hebraica (s) e 

pode testemunhar sobre a ingratidão de 

Israel. 

Samaria, Fundada por Onri - I Rs. 16:24 



AMÓS 3:10 

ELES NÃO SABEM AGIR 

"O meu povo é tolo, eles não me 

conhecem. São crianças insensatas 

que nada compreendem. São 

hábeis para praticar o mal, mas não 

sabem fazer o bem. "  

Jeremias 4:22 



AMÓS 3:11 e 12 

ENTREGUE AOS INIMIGOS 

A imagem do pastor com partes de 

uma animal abatido, pelo Leão, é 

muito conhecido por Amós. 

Estes restos provam que existe um 

Leão ao redor. 

Ex. 22:13 



AMÓS 3:13 à 15 

DESTRUIÇÃO TOTAL 

Jacó (Betel) – O povo do Norte. 

Altar, onde se oferecia sacrifícios, e 

onde se buscava socorro 
1 Reis 12:25-33 e I Rs. 1:50 e Lv. 4:30.  

Todos os lugares dos Reis 

destruídos. 



AMÓS 3:13 à 15 

DESTRUIÇÃO TOTAL 

"Não acumulem para vocês tesouros na terra, 

onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os 

ladrões arrombam e furtam. 

Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde 

a traça e a ferrugem não destroem, e onde os 

ladrões não arrombam nem furtam. 

Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará 

o seu coração.  

Mateus 6:19-21 



AMÓS 4:1 - 13 

2) A DEPRAVAÇÃO DE ISRAEL.  

 

Deus já demonstrara repetidas 

vezes a Sua desaprovação da 

conduta de Israel, mas sem 

resultados. Consequentemente, o 

castigo era inevitável. 



AMÓS 4:1 

VACAS DE BASÃ 

Dt. 32:14 e Sl. 22:12 

Uma censura às bem-alimentadas mulheres 

de Samaria, que eram parcialmente 

responsáveis pela injustiça que faziam aos 

homens por causa de sua vida luxuosa. 



AMÓS 4:2 

GANCHOS E ANZÓIS 

A destruição deles pelos invasores. 



AMÓS 4:3 

BRECHAS DO MURO 

Assim como se rouba gado, pelo 

buraco da cerca, eles serão 

levados pela infiltração na cidade 

fortificada e levados como 

escravos.. 



AMÓS 4:4 

BETEL 

Quanto mais os israelitas visitavam 

os seus santuários, mais se 

afastavam de Deus 



AMÓS 4:5 

PÃO FERMENTADO 

"Não ofereçam o sangue de um 

sacrifício feito em minha honra com 

pão fermentado. "A gordura das ofertas 

de minhas festas não deverá ser 

guardada até a manhã seguinte.  

Êxodo 23:18 



AMÓS 4:5 

PÃO FERMENTADO 

Se alguém a fizer por gratidão, então, junto 

com sua oferta de gratidão, terá que 

oferecer bolos sem fermento e amassados 

com óleo, pães finos sem fermento e 

untados com óleo, e bolos da melhor farinha 

bem amassados e misturados com óleo.  

Levítico 7:12 



AMÓS 4:6 - 11 

ALTERNATIVAS 

“E mesmo assim vocês não se voltaram 

para mim, declara o Senhor.” 

6, 7, 8, 9, 10 e 11. 



AMÓS 4:12 

PARA TE ENCONTRARES COM O 

TEU DEUS 

Não é um desafio a que Israel se 

preparar para enfrentar o castigo, 

mas um chamado ao 

arrependimento 



AMÓS 4:13 

É ELE QUEM FORMA. 

As forças da natureza são uma 

revelação da majestade de Deus. 
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