
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
4. Senhor das nações (Amos)  
 

Material bíblico: Am 1-2; Is 58, Lc 12:47, 48; 1 Rs 8:37-40, Am 3:8, 4:12, 13; Ob  

 

Citações 

• A soberania de Deus não é arbitraria, como alguns a interpretam erroneamente,  uma 

vez que Ele tem razões baseadas em sua infinita sabedoria, que nem sempre  decide 

nos revelar. Spiros Zodhiates 

• Não somos todos  nós filhos de um único pai, como se diz na linguagem religiosa? 

Albert Einstein 

• Quando Jesus Cristo pronuncia uma palavra, o alcance de sua boca é tão grande que 

abrange todo o céu e a terra, mesmo que ela não passe de um sussurro. Martinho 

Lutero 

• Deus põe a mesa. Nós não pedimos o que será servido. Não  expressamos nossa 

preferência por carne, sushi, salada  ou um menu vegan. Não. Deus também está no 

comando dessa parte. E, ufa, não temos ideia de quem serão os convidados. Cabe a 

nós, sabendo que Deus é o Deus de todos, aceitar o convite para estar nesta mesa que 

nós não arrumamos, que nós não escolhemos, uma mesa em que nem sempre gostamos 

dos demais  convidados, uma mesa arrumada por um Deus que ama aqueles que 

consideramos nossos inimigos. Laura Mariko Cheifetz 

• Nós não dizemos: "Meu pai, que estais no céu" ... Nossa oração é no coletivo,  (“Pai 

nosso que estais no céu...”n. do trad.) e quando oramos, não oramos por uma, mas por 

todas as pessoas, porque todos nós juntos somos um só povo. Cyprian 

 

Perguntas 
 Por que é importante declarar expressamente que Deus é o Deus de todos nós? Qual foi o 

problema do "Deus de Israel"? Qual é a mensagem essencial de Amós, e para quem? Por que Deus 

implora: "Buscai-me e viverás"? Como podemos ver Deus operando, tendo como pano de fundo o 

grande conflito cósmico a respeito de Sua natureza e caráter,  no livro de Amós? A oração de Salomão 

(1 Reis 8:37-40) pede que Deus se lembre de seu povo, especialmente em tempos de angústia, e que 

Ele os perdoe. 

 

Resumo da Bíblia 
 Amos escreve no tempo do rei Uzias de Judá e Jeroboão II de Israel, apesar de que sua mensagem 

é  mais dirigida ao reino do norte (de Israel) e a algumas das nações vizinhas (Amos 1, 2). A palavra 

do Senhor é mais uma vez de advertência, a respeito do julgamento iminente em decorrência da 

apostasia. No livro de Isaías há aviso semelhante (Isaías 58). Em Lucas 12:47, 48, Jesus fala sobre a 

responsabilidade advinda do conhecimento, indicando que aqueles que tiveram o privilégio de 

conhecimento mais profundo de Deus são chamados para uma tarefa maior. A voz de Deus é 

comparada com a de um leão que ruge (Amós 3:8). O próprio Deus promete uma reunião. (!) "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 . Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, 

aquele que transforma a alvorada em trevas, e pisa sobre as montanhas da terra; o SENHOR, o Deus 

dos Exércitos, é o seu nome (Amós 3:8, 4:12, 13 NVI). A profecia de Obadias é dirigida a Edom, e é 

semelhante às advertências dadas por Jeremias e Ezequiel. 

 
Comentário 
 Este estudo nos lembra de que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas o Deus de outras nações,  

e que elas também tem seu papel e precisam levar essa responsabilidade a sério. A lição levanta uma 



questão maior  s respeito de Deus e de como ele é visto neste mundo mau, e de como Ele se relaciona 

conosco em nossa natureza  pecaminosa. Os profetas estão inseridos em seus contextos locais, mas o 

alcance da mensagem deve ser mais amplo, aquele do grande conflito a respeito da natureza e caráter 

de Deus. 

 Para aqueles que questionam a aparente tolerância de Deus com o mal, considerem o seguinte 

pensamento: Como Deus se sente quando, em sua absoluta pureza e bondade, se defronta com o mal 

de nossa natureza degradada? Ele quer acabar com  esse mal muito mais do que nós. Mas devido ao 

fato de que a mensagem que Deus quer transmitir é tão infinitamente importante, Ele está disposto a 

esperar até que o último ser deste infinito Universo compreenda a verdade – qual verdade? -  a verdade 

de que Deus não é o tipo de pessoa que o Diabo “pintou”  que Ele fosse, ou seja,  vingativo, injusto , 

hostil.  Em outras palavras, que o resultado final de escolhermos nosso próprio caminho rebelde é a 

morte eterna. Que o único caminho para voltarmos a Deus é aceitar a sua oferta de perdão e cura, 

consumada em Jesus Cristo. 

 Têm sido sugerido por alguns que, ou Deus não é todo-poderoso, ou não é todo-amoroso. Mas há 

uma terceira opção.  Uma compreensão mais profunda que significa estudar a situação que o próprio 

Deus se encontra. 

 A fim de enfrentar as acusações que inimigo  fez contra Ele,  de que ele, Deus, é um tirano real, 

Ele necessita deixar que o mal o cumpra seu curso até a última instância, para que todos possam ver as 

suas consequências. Em todo este processo Deus não está inativo, mas intimamente envolvido, 

tentando em todos os momentos demonstrar sua verdadeira natureza de amor e justiça em oposição à 

imagem pervertida que o Diabo tentou fazer dEle. 

 Assim, é compreensível, então, por que Deus não intervém repetidamente no processo de Causa e 

Efeito. Se todos precisam perceber o que significa "seguir seus próprios caminhos”, Deus tem que 

permitir que seus seres criados façam suas próprias escolhas,  e vivam todas as consequências que 

advém delas . Caso contrário, o mal  não será visto sob sua verdadeira luz: em sua natureza auto 

destrutiva, levando não à felicidade, mas à tristeza e ao desespero. Como podemos ver nestas 

mensagens destes profetas, ao final, é isso que o mal faz. 

. 

Comentários de Ellen White 
   Contra a indisfarçada opressão, a flagrante injustiça, o luxo inusitado e extravagante, 

despudorados banquetes e bebedeiras, a grosseira licenciosidade e deboche de seu tempo, os profetas 

ergueram a voz; mas seus protestos foram vãos, em vão foi a denúncia do pecado. "Aborrecem na 

porta aos que repreendem", declarou Amós, "e abominam o que fala sinceramente". "Afligis o justo, 

tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta." Amós 5:10 e 12 (Profetas e Reis pág. 282) 

 Buscai o bem e não o mal, para que vivais: e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará 

convosco. Amós 5:14. Satanás está  se utilizando de todos os meios para tornar o crime e o vício muito 

comuns.  Basta caminhar pelas ruas de nossas cidades para encontrar  notícias sobre  crimes em todos 

os lugares,  incluindo romances ou peças de teatro. A mente é educada para se familiarizar com o 

pecado. O curso do mal é mantido nos jornais de todo dia, e tudo o que pode excitar a paixão é trazido 

às pessoas em histórias emocionantes. Eles ouvem e lêem tanto sobre crimes aviltantes  que a 

consciência sensível, que outrora teria se escandalizado diante de tais cenas, vai se tornando 

endurecida, e chega a querer saber destas coisas com ávido interesse. (My life today pág 87) 
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