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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  



ME MOSTROU.. 

Visões de Destruição. 

AMÓS 7:1 



GAFANHOTOS 

Calamidade Material 

Preparando, formando: O CRIADOR 

 

Mediante tamanha destruição, 

Israel é pequenina. 

AMÓS 7:1-3 



O SENHOR se arrependeu.  

“É uma expressão antropomórfica (cons. 

7:6; Gn. 6:7; I Sm. 15:35; Jonas 3:9). Deus 

não muda de pensamento, como os homens, 

mas muda o curso de Suas ações, o que é 

consistente com sua eterna imutabilidade. 

Foi em resposta ao grito de Amós: "Senhor 

Deus, perdoa" (7:2). “ 

AMÓS 7:1-3 



FOGO 

Calamidade Sobrenatural. 

AMÓS 7:4-6 



ABISMO 

a) Fonte das aguas 

 

a) Na cultura pagã: habitação das 

forças espirituais, opostas a 

Deus. 

AMÓS 7:4-6 



ARREPENDEU-SE 

O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por 

serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês 

eram o menor de todos os povos. 

Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do 

juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os 

tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da 

escravidão, do poder do faraó, rei do Egito.  

Deuteronômio 7:7-8 

AMÓS 7:4-6 



ORAÇÃO 

“revelam que é através da oração 

que a vontade de Deus opera na 

terra.” 
 

Motyer, O DIA DO LEÃO, pg 147 

AMÓS 7:2, 3, 5 e 6 



GAFANHOTOS E FOGO (1ª e 2ª visão) 

O que merecemos agora, devido a 

incessante ira de DEUS contra o 

pecado. Mas.... 
pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem 

mancha e sem defeito, 

conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes 

últimos tempos em favor de vocês.  

1 Pedro 1:19-20 

AMÓS 7:1-6 



PRUMO 

Prumo no muro, construído com 

Prumo. 

"Eu sou Deus, o Deus de seu pai", 

disse ele. "Não tenha medo de descer 

ao Egito, porque lá farei de você uma 

grande nação.  

Gênesis 46:3 

AMÓS 7:7-9 



PRUMO (3ª visão) 

"Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o 

Senhor. Eu os livrarei do trabalho 

imposto pelos egípcios. Eu os libertarei 

da escravidão e os resgatarei com 

braço forte e com poderosos atos de 

juízo.  

Êxodo 6:6 

AMÓS 7:7-9 



JULGAMENTO FINAL 

não mais passarei por ele. 

não vou poupa-lo mais. 

não lhe perdoarei mais.  

AMÓS 7:8 



O HOMEM DE DEUS 

Você diz: “ ‘Não profetize contra Israel, e pare de 

pregar contra a descendência de Isaque’. 

“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 

pagãa. E Israel certamente irá para o exílio, para 

longe da sua terra natal’ ”.  

Amós 7:16-17 

AMÓS 7:10-17 



FRUTO AMADURECIDO (4ª visão) 

2 – Não os pouparei 

3 – Total destruição e silencio 

4 a 7 – os pecados: com os pobres, 

necessitados, soberba, roubo e 

etc... 

AMÓS 8:1-10 



JULGAMENTO FINAL 

Transformarei as suas festas em velório e 

todos os seus cânticos em lamentação. 

Farei que todos vocês vistam roupas de luto 

e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia 

de luto por um filho único, e o fim dele, 

como um dia de amargura.  

Amós 8:10. 

AMÓS 8:10 



FOME e SEDE 

A verdade deve ser recebida, 

guardada e transmitida. 

Pois chegará o dia que não 

encontraremos a Palavra. 

AMÓS 8:11-14 



JUNTO AO ALTAR (5ª visão) 

Vi. A introdução desta visão difere 

das quatro primeiras. Aqui o 

próprio Senhor apareceu e por isso 

Amós não usa mais símbolos. 

Junto ao altar. A destruição 

começou no centro da idolatria. 

AMÓS 9:1 



JULGAMENTO FINAL 

Do Sheol (profundezas) aos Céus 

(altura). 

Do Carmelo (alto) as profundezas 

do mar (baixo). 

Mesmo no exilio, serão aniquilados. 

AMÓS 9:1-5 



RECURSOS DO SENHOR 

Terremotos, vulcões, atmosfera, 

maremotos, tsunamis. 

AMÓS 9:7 



QUEM É MELHOR? 

Foi DEUS que os libertou, mas eles 

não ocuparam seu verdadeiro 

lugar. 

AMÓS 9:7-8 



A PROMESSA CONTINUA 

mas não destruirei totalmente a 

descendência de Jacó”, declara o 

SENHOR.  

Amós 9:8 

AMÓS 9:8 



A PROMESSA CONTINUA 

Todos os pecadores que há no 

meio do meu povo morrerão à 

espada, todos os que dizem: ‘A 

desgraça não nos atingirá nem nos 

encontrará’.  

Amós 9:10 

AMÓS 9:10 



RESTAURAÇÃO DE ISRAEL 

Consertarei o que estiver quebrado, 

e restaurarei as suas ruínas. Eu a 

reerguerei, para que seja como era 

no passado,  

Amós 9:11 

AMÓS 9:11-13 
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