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“... Prepara-te, ..., para te encontrares com o teu DEUS” (Am 4.12)

Olá Amado(a).

O “pastor de ovelhas” de Tecoa, Judá, foi sobrecarregado por YAHU, ao receber a incumbência
de levar “Juízo” às Nações circunvizinhas e, principalmente, proclamar a destruição da Nação de Israel,
o Reino do Norte. Apesar de se sentir “sobrecarregado”, sua devoção ao Soberano YAHU, não o
deixou fugir, antes o fez indagar: “Rugiu o leão, quem não temerá? Falou YAHU DEUS, quem não
profetizará” (3.8). Não seria ele a deixar de obedecer ao chamado Divino.
O Capítulo 4 mostra os diversos pecados de Israel, o qual por seu distanciamento da Vontade de
DEUS, passou a oprimir os necessitados e se distrair com suas riquezas acumuladas, das quais se
vangloriavam. Amós cita além das casas de veraneio e de inverno adornadas de marfim, citadas em
3.15, seus constantes banquetes nos quais engordavam como as “vacas de Basã”, região aos pés de
Golã, afamada pela beleza do gado ali produzido. Também é citada por Amós as constantes
transgressões de Betel e Gilgal, localidades nas quais os Bezerros de Jeroboão e Moloque,
respectivamente, eram cultuados.
A expressão “vacas de Basã” pode ser, também, uma forma de ridicularizar os Bezerros de
ouro, que sempre foram tidos como o maior pecado de Israel. Isso pode ser entendido por Amós citar
que, apesar de YAHU ter se manifestado com “secas”, “pragas”, “quebra de colheita” e “falta chuvas”,
eles não se voltaram para DEUS, e, no caso, “clamavam aos seus senhores”, uma nítida identificação a
Baal (baal=senhor) e aos demais ídolos, nivelados à importância dos Bezerros.
Diante da explanação do pecado de Israel, Amós apresenta YAHU como o “DEUS dos
Exércitos”, como a anunciar que pela guerra viria a destruição proclamada: “E porque isto te farei,
prepara-te ó Israel, para te encontrares com o teu DEUS” (4.12). Concluindo: “YAHU, o DEUS dos
Exércitos, é o Seu Nome” (4.13).
Diversas religiões, e grupos espiritualistas, tem apresentado seus deuses em movimentos
ensinos e formas diversas. Como nos tempos de Amós, o DEUS Vivo de Israel, YAHU, tem sido
substituído por formas diversas de deuses. Os deuses, Baalins, deste Século se multiplicam e,
novamente, a paganidade tem assolado a Cultura Cristã. Pela fragilidade do ensino, a Confiança na
Mensagem do Prometido Messias, concretizada no Nazareno Crucificado nos dias de Pôncio Pilatos,
tem sido negligenciada e desdenhada. O Conhecimento do DEUS Criador tem sido desprezado.
No Capítulo 5, a Mensagem de Perdão, comum em toda Palavra profética de Juízo, é
conclamada: “Buscai-me, e vivei” (5.4). É um alerta de que nada adiantará buscar a DEUS pela “falsa
religião”, ou seja, pelos caminhos da idolatria, como em Betel, Gilgal, Renfan (5.26) e outros deuses.
Esta Mensagem através do Profeta Amós é Verdadeira, também, para nossos dias. YAHU, o
DEUS dos Exércitos, é o Único DEUS a ser buscado, como afirmado em 5.8: “Procurai o que faz o
Sete-estrelo, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite; o que
chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra; YAHU é o Seu Nome”.
YAHU, também, é o DEUS Todo Poderoso e Soberano sobre Toda Criação. A referência ao
Sete-estrelo, acima, é uma citação à Constelação conhecida por Plêiades, a qual, junto à de Órion, são
Obras da Criação de YAHU.
A Lição do Profeta nestes Capítulos nos leva a considerar que de nada adianta a nossa
“religiosidade”, se ela não estiver estribada nas Palavras do Único Soberano DEUS. Ecoa o Alerta do
Profeta Oséias, ao afirmar: “Conheçamos e prossigamos em conhecer YAHU” (Os 6.3), pois, como
indaga o Profeta Amós: “Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Amós 3.3). Não basta
afirmar: “Deus está comigo” (5.14), pois, “O dia de YAHU”, Seu Juízo, será trevas (5.20) e é certo!
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).

