
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
5. Busque o Senhor e viva! (Amós)  
 
 
Material bíblico: Amós 5:1-15, Heb. 05:14, Isa. 5:20, Amós 7:10-17, 9:11-15, Atos 15:13-18. 
 
Citações 

• Manifestações e passeatas de fim de semana são vitais, mas sozinhas não são poderosas o 
suficiente para acabar com as guerras. As guerras só serão interrompidas quando os soldados 
se recusarem a lutar, quando os trabalhadores se recusarem a carregar armas em navios e 
aviões, quando as pessoas boicotarem os postos econômicos do império que são espalhados 
dos ao redor do mundo. Arundhati Roy 

• Mantendo silêncio sobre o mal, enterrando-o profundamente, de sorte  que nenhum sinal dele 
apareça na superfície, estamos implantando-o dentro de nós, e ele se levantará no futuro. 
Quando não punimos nem censuramos os malfeitores, não estamos simplesmente 
protegendo-os em sua velhice, e sim rasgando as bases da justiça para as novas gerações. 
Aleksandr I. Solzhenitsyn 

• Denunciar o mal está bem longe de fazer o bem. Philip Gourevitch 
• Vivemos em um sistema que defende o mérito, igualdade e condições de concorrência 

equitativas, mas, ao mesmo tempo, exalta os ricos,  os poderosos e as celebridades, sem se 
importar como chegaram lá. Derrick A. Bell 

• Nestes dias de dificuldade, nós, americanos de todos os lugares devemos escolher o caminho 
da justiça social ..., o caminho da fé, o caminho da esperança, e o caminho do amor para com 
nossos semelhantes. Franklin D. Roosevelt 

 
Perguntas 
 Como podemos apoiar iniciativas que visam a justiça social, sem se envolver demasiadamente 
com o protestos políticos? Qual é o papel do cristão na denúncia da injustiça? Como é que podemos 
verdadeiramente "buscar o Senhor e viver", o que isso significa? Como podemos voltar a Deus e 
ajudar os outros a fazer o mesmo? O que sabemos de Deus que nos indica que Ele nos quer de volta? 
 
Resumo Bíblico 
 Amos 5 é uma "canção funeral" de Deus para o seu povo. Deus lista todas as formas nas quais 
povo se virou contra Ele: adoração em templos pagãos, supressão da justiça, preferência por juízes 
corruptos, exploração dos pobres, aceitação de  subornos e etc.  Isto é mais do que simplesmente um 
"chamado religioso"  é também uma chamada de volta à justiça social  e a Deus. Hebreus 5:14 nos 
lembra que o alimento sólido é para os mais maduros! Em Isaías, Deus nos lembra a não mentir 
sobre a realidade: "Que tristeza aos que dizem que o mal é bem e o bem é mal, que escuridão é luz e 
a luz é escuridão, que amargo é doce e o doce é amargo." Is 5:20. A  deturpação das palavras de 
Amós pelo sacerdote Amazias, é repreendida em Amós 7:10-17, enquanto que em Amós 9:11-15 há 
uma mensagem de restauração que é citada por Tiago em Atos 15:13-18 e também está em Is 45:21. 
 
Comentários 
 O tema do retorno a Deus para que possamos viver  se repete muitas vezes no Antigo Testamento. 
Não é tanto uma ameaça ou punição, mas uma constatação da realidade. Se tentarmos viver longe de 
Deus, morremos. É assim que o Universo funciona. 
 O aspecto realmente incrível dessa história é que Deus nos quer de volta a seu lado! Às vezes eu 
me pergunto por que Ele continua a se preocupar conosco, com a raça humana ... 



 Amo saber que Deus prefere trabalhar em nós, nos pedir, quase que suplicar para ter-nos de volta 
a Seu lado, utilizando-se de todos os meios disponíveis a Ele. Ao mesmo tempo em que  Deus pode 
trovejar no Sinai ameaçando àqueles que se dizem Seu povo, Ele é o Deus da voz mansa e delicada, 
pois sabe que gritar não necessariamente funciona! 
 Ele não deixa pegadas pesadas, mas leve traços, teias de evidência para tocar nossas mentes. São 
suficientes, mesmo que certamente queiramos mais, como Blaise Pascal aponta: "Nós  sempre 
veremos muito para negar e pouco para ter certeza. " 
 Porque esse é o plano de Deus. Para nos atrair para a fé e não para forçá-lo a nós. Descobrir a 
Deus. Foi um dos  amigos (que de confortadores não tinham nada)   de Jó, que perguntou se, 
pesquisando,  podemos descobrir a Deus. A resposta implícita é negativa. Mas o restante das 
Escrituras mostram um Deus que quer ser procurado, que aguarda para ser encontrado. 
 Paulo descreve esse respeitoso Deus  que não  quer se forçar em cima de nós, mas que se deleita 
em ser descoberto: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem 
encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós.”(Atos 17:27 NVI). 
 Parece um  longo e  tortuoso processo. Como diz Philip Yancey  : "Deus tem sempre escolhido 
caminhos lentos e difíceis, respeitando a liberdade humana a todo o custo." Deus nos permite pedir, 
buscar, bater. Mas nunca se intromete. Ele convida, mas nunca vai para onde não é convidado. Às 
vezes  toca em nosso ombro, às vezes nos choca. Mas jamais ao ponto de uma imposição. "O Senhor 
olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que 
busque a Deus.”  E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu 
coração e de toda a sua alma. (Sl.14:2 e Deut. 4:29 NVI.) 
 Este é o Deus que nos convida a vir, a pensar, e a raciocinar com ele. Não é um Deus que nos 
constrange, ou um tirano divino, como o que nos acusa de dia e de noite” o descreveu. Ao contrário, 
é um Deus que ilumina em razão de sua presença, de sua natureza amorosa,  de seu caráter.  Não 
estamos falando de árida doutrina, mas uma experiência viva, repleta de significado, paixão e 
propósito. 
 "Aqueles que dizem que creem em Deus e nem o amam nem o temem, de fato não creem nele, 
creem em quem lhes ensinou que Deus existe", observa Miguel de Unamuno. "Aqueles que 
acreditam que creem em Deus, mas não tem paixão em seu coração, não tem nenhuma angústia 
mental, incertezas,  dúvidas, ou quaisquer  elementos de desespero mesmo em seu consolo, 
acreditam apenas na ideia-Deus, e não em Deus ". 
 
Comentários de Ellen White 
 Há uma triste negligência em ler a Bíblia e pesquisá-la com o coração humilde. Não tome 
explicações humanas sobre as Escrituras, qualquer que seja a posição, mas vá a Bíblia e procure 
você mesmo a verdade ... Elas são a mina da verdade.  Aprofunde-se no poço profundo, e você terá 
para você o que é de maior valia... Buscai ao Senhor. Não descanse até que você saiba que Cristo é 
seu Salvador. {Testimonies for Ministers págs 155-6} 
 As coisas eternas devem ser as de maior importância, e  com maiores consequências do que as 
coisas terrenas, assim como o céu é mais alto do que a terra. No entanto, muitas vezes esgotamos 
nossas forças na obtenção de tesouros terrenos. Homens e mulheres que professam ser seguidores de 
Cristo, não tomam tempo para buscar o Senhor. Ele prometeu que se fosse procurado,  seria 
certamente encontrado. {Review and Herald  29 março de 1870} 
 
 Preparado 02 de janeiro de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 

 


