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08/13: “AMÓS – Promessa da Restauração” – Amós 7-9
“Trarei de volta Israel, o Meu Povo exilado” (Am 9.14)

Olá Amado(a).

Após afirmar que um povo será levantado, o qual afligirá Israel, do Norte desde Hamate, até ao
Sul no ribeiro de Arabá, YAHU apresenta três visões ao Profeta Amós, todas correspondentes à
destruição de Israel, conforme já anunciado no início do Livro. Uma visão de destruição pela “praga de
gafanhotos”, outra pelo “fogo” e outra pela espada após haver passado Israel pelo “prumo”.
Interessante notarmos que nas duas primeiras visões, Amós intercede por Israel, não mais o
fazendo na terceira e quarta visões, quando, nesta última, Israel é comparado a frutos “temporãos”.
Nesta observação vemos que a paciência do Profeta Amós é inferior à paciência de YAHU para com
Israel, pois, como comentamos no início deste Livro, a expressão utilizada por YAHU ao lançar juízo
sobre as diversas Nações, aponta para as constantes transgressões e consequente demonstração da
paciente Misericórdia do Criador para com as mesmas: - “Por três transgressões...., e por quatro, não
retirarei o castigo”.
Ao profetizar em Israel, antes da quarta visão do profeta, Amazias, o sacerdote de Betel
repreende Amós e o proíbe de profetizar em terras de Israel, em uma alusão lógica ao incômodo que
um Mensageiro da Verdade produz àqueles que praticam uma falsa religião, ou que utilizam de formas
equivocadas em relação à Vontade de DEUS.
Quando o Cristianismo secular entenderá que não basta clamar em Nome de “Deus”? Quando
entenderá que importa buscar a DEUS conforme Sua Vontade, estabelecida em Sua Revelação?
Afinal, se cremos em um DEUS Todo Poderoso, Criador dos Céus, da Terra e de tudo que neles
existe, por que nos furtamos a entender que a Revelação das Escrituras é parte do Propósito desse
mesmo DEUS Extraordinário?!
O Cristão necessita entender que as Escrituras Hebraicas – Antigo Testamento da Bíblia – se
constituem de Verdades decorrentes da Vontade Soberana do Único DEUS Criador, e Revelação à Sua
Criação humana! As Escrituras Sagradas, parte da Bíblia cristã, não são criação da Igreja Romana,
motivada por alguma de suas necessidades. Todo Antigo Testamento tem origem nos Hebreus.
O fato de haver Roma catalogado os Livros mais excelentes para composição do Canon do
Novo Testamento, não dá à Igreja Romana autoridade sobre os mesmos para os ignorar!
Entendamos que os Livros do Novo Testamento são testemunhos inequívocos do Cumprimento
de todo Propósito do DEUS Criador, progressivamente revelado nas Escrituras – Antigo Testamento.
Conclamemos todos quantos nos são estimados, conforme os Profetas do passado, a que
busquem o conhecimento de YAHU, o DEUS Vivo de Israel, Revelado nas Escrituras Sagradas!
A Nação do Reino do Norte, com sede em Samaria, conhecida por Israel, está para ser
destruída. Seu pecado diante de YAHU, é a sua própria Idolatria. Adoravam a YAHU, mas, também,
se inclinavam diante de outros deuses, ato denunciado como prostituição. Com este procedimento o
Povo quebrava o Primeiro Mandamento da Lei instituída no Sinai - Não terás outros deuses... (Ex 20.3).
Também, faziam imagens de deuses e diante delas se prostravam. Imagens de El e sua esposa
Aserá, de Baal, de sua consorte Astarte e, dos próprios bezerros de Jeroboão. Com este procedimento o
Povo quebrava o Segundo Mandamento – Não farás para ti imagem de ídolos... (Ex 20.4).
Ao final de seu Livro, o Profeta apresenta uma palavra de “Esperança”, fruto da Fidelidade de
YAHU. A Salvação de YAHU para as demais Nações: “Naquele dia tornarei a levantar a tenda de
Davi (...) todas as Nações que são chamadas pelo Meu Nome, diz YAHU que faz estas coisas. (...)
Trarei de volta do exílio o meu povo Israel...” (9.11-12,14).
O Império Assírio foi a Nação usada por DEUS para o Juízo contra Israel, anunciado também
pelo Profeta Amós. A Fidelidade de YAHU, no passado, é nossa Esperança para o futuro. 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).

