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AMÓS 

SIGNIFICADO:  
Carregador de 

fardos



Criador de gado 
Agricultor 
(plantador de 
sicômoros)



Natural de Tequa –
pequena aldeia de Judá
distante 17 km ao sul de 
Jerusalém

Como criador de gado e 
agricultor ele fazia muitas 
viagem ás costas do 
Mediterrâneo

Leva uma vida semi-
nomade e estava sempre 
atualizado sobre as 
transações comerciais da 
região



A atuação de Amós

• Século VIII (760 a. C) no reino do norte sobre o 
reinado de Jeroboão II.

– Imprimiu em seu reinado um carater progressista 
e prospero para o povo, numa aliança com judá
(Osias) obteve o controle da rota comercial entre 
as fronteiras.

– Embora fosse um período de prosperidade 
econômica em que o povo era incentivado a 
produzir cada vez mais, havia muita opressão e 
cobrança tributaria abusiva



Milagre Econômico

Israel recuperou os territórios 
perdidos

Período de grande prosperidade

Luxuosas construções

Aumento dos recursos agrícolas 

Progresso da industria têxtil e 
tinturaria



Uma da imposições mais 
grotescas de Jeroboão II 
foi a extorsiva cobrança 

tributária

Que tinha como objetivo manter seu 
projeto expansionista e todos os 

tributos eram direcionados para a 
Samaria



Sistema Tributário 

 Os camponeses possuíam o meio de 
produção: a Terra. Mas entregavam 
grandes parcelas ao Estado

 A arrecadação se dava de duas forma: a 
religião e a violência

 A população enfrentavam 
endividamento, perda da terra e 
crescente escravidão



• Critica ao exercito:

–Populações e aldeias são torturadas e 
deportadas

–Rasgam-se o ventre das mulheres 
grávidas

–Tumbas Familiares são violentadas

Para garantir a supremacia e os 
interesses do estado em áreas 

estratégicas

Agentes e Mecanismos de opressão



• Crítica a Religião Oficial
– Os Santuários serviam de 

instrumento de transmissão 
tributária do Estado

– Os sacerdotes eram 
funcionários da côrte: dava 
ao povo uma “teologia da 
conformidade” e aceitação 
dos sacrificios.

– Os sacrifícios e ofertas: 
mecanismo usado para 
exploração e sobretaxação 
dos camponeses 
contribuindo para o 
empobrecimento

Por isso que 
Amós 

criticava a 
Religião 
Oficial



• Crítica à corte
j

–Enfatiza a exorbitância dos 
gastos/ construções

–Quanto mais gasto = mais 
exploração do povo

–Gastos com artesanatos 
luxuosos



Crítica a Perversão do direito

• Trata-se das relações econômicas entre 
os próprio Israelistas no seu dia-a-dia. 
Também estão se corrompendo

• Vendem-se a fim de se tornarem 
escravos
–Am 2, 6: “Porque vendem o justo por 

dinheiro e o indigente por um par de 
sandálias... Pisoteiam os fracos no chão e 
desviam o caminho dos pobres.



• Am 5, 10 – 12 

• “Odeiam aqueles que se defendem 
na porta e tem horror de quem fala a 
verdade...

• Esmagam o fraco cobrando dele o 
imposto do trigo...

• Exploram o justo, aceitam suborno e 
enganam os necessitados junto a 
porta



• Jurisprudência do Portão

– Diante de uma contenda, deve ir 
até o portão da cidade e chegar a 
um consenso na presença de 
testemunhas e dos anciãos

– Amós critica aos que hostilizam os 
pobres e conseguem fazer da 
justiça do portão um mecanismo 
de enriquecimento ilicito e hostil



Conclusão

Ao lermos o livro de Amós vemos o 
reflexo de nossa sociedade: 

• Exploração religiosa... 
• Manipulação das Massas...
• Injustiça social... 
• Exploração da mão de obra...

Como Filhos de Deus, temos que assumir o 
profetismo de Amós e trabalhar na construção de 

uma sociedade mais justa condizendo com o 
evangelho


