Comentário
Prof. Edzard Gomes

PROFETAS MENORES (I)

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Classe Casais I

06/13: “AMÓS – Uma Terrível Descrição” – Amós 1-3
“Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Am 1.3)

Olá Amado(a).

Passamos ao estudo do Livro do Profeta Amós. Seu nome tem o significado de
“Sobrecarregado” ou “levar uma carga”, o que certamente está relacionado à sua missão de profetizar
Juízo contra Diversas Nações, ou, mais certamente, por ser portador de Oráculos contra Israel (Reino
do Norte), apontando os seus desvios diante do Altíssimo.
Diferente de Joel, Amós está bem situado na história, pois, já no primeiro verso, ele situa suas
palavras nos dias do Rei Uzias em Judá, mas também do Rei Jeroboão II, em Israel, período em que já
o Império Assírio se fazia proeminente. Residia em Tecoa, próximo a Jerusalém, sendo homem
simples, pois, pastor de ovelhas. Foi contemporâneo do profeta Oséias.
Uma característica de Amós é profetizar o Juízo às nações com a expressão: “Por três
transgressões de (...) e por quatro, não retirarei o castigo”, conforme visto em 1.3,6,9,11,13; 2.1,4 e,
por fim, 2.6 quando inicia suas palavras contra Israel. Mui certamente, esta expressão é a afirmação de
YAHU acerca da constância, ou repetição das abominações, praticadas diante dEle, ou, contra Sua
Vontade. Lembramos de ser o Profeta um Porta-voz do próprio DEUS.
Outro aspecto que nos desperta a atenção neste início do Livro é o fato de, apesar DEUS
ordenar juízo sobre EDOM, por suas próprias transgressões, não perdoa MOABE por ter sido inimigo
de EDOM (1.11 e 2.1). Mesmo lembrando de ser EDOM irmão carnal de Israel, o fato é que DEUS,
em toda História, nunca deixou sem castigo a arrogância das Nações. Constate.
No início de seu Livro, Amós anuncia o Juízo contra as Nações circunvizinhas de uma forma
que todos terão conhecimento, pois a Voz do Altíssimo de toda Terra está sendo bramida do Alto de
Seu Santo Monte, como Escrito: “YAHU brama de Sião, e de Jerusalém dá a Sua voz” (Amós 1.2).
Fato é, que, após lançar palavras de Juízo a Damasco (1.3), a Gaza (1.6), a Edom (1.9), a Amom
(1.13), e a Moabe (2.1), Amós inicia o peso intrínseco ao seu próprio nome, ao profetizar contra Judá,
reafirmando o já profetizado por Profetas anteriores, palavras de destruição da Santa Jerusalém.
É, entretanto, quando pronuncia palavras contra Israel, o Reino do Norte com sede em Samaria,
que Amós se mostra mais eloquente em suas explicações acerca de tal Juízo. Israel, como Judá, não
poderia ter se aliado às transgressões dos Povos vizinhos. Todas as transgressões das Nações contrárias
ao DEUS Único, que os livrara da escravidão do Egito, estavam sendo, igualmente, praticadas por eles.
Lembrando, exatamente, Seus grandes feitos do passado, YAHU, através de Seu Profeta, lança
indagações incontestáveis, como a desculpar-se por todo o Juízo anunciado. Afinal, “De todas as
famílias da Terra a vós somente conheci; portanto, Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades”
(3.2). Não há o que contestar, diante da Fidelidade de DEUS. Indaga o Profeta:
1) “Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (3.3);
2) “Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa?” (3.4);
3) “Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela?” (3.5);
4) “Tocar-se-á trombeta na Cidade, e o povo não estremecerá?” (3.6).
Estes argumentos devem ser lembrados àqueles a quem amamos e que ainda não se
determinaram a buscar o conhecimento do ETERNO DEUS de ISRAEL. O respeito à Soberania de
YAHU, o Deus dos Exércitos, como exigido em 3.8 - “Rugiu o leão, quem não temerá? Falou YAHU
ELOHIM, quem não profetizará?”, tem de ser ensinado aos nossos queridos. O Mundo não o fará!
Os altares aos diversos deuses das Nações continuam a desvirtuar a relação devida ao Autor da
Criação. O Mundo, ao tentar anular a Soberania do Eterno e Único DEUS, anunciado através de Seus
grandes feitos, nivelando a ideia de “deus” entre todas as Culturas, ANUNCIA o seu próprio Juízo!
Como Amós, anunciemos a Glória da Fidelidade de YAHU, mesmo em Juízo. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

