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1. Quem é o profeta Amós? 

Amós é o contemporâneo mais velho 

de Miquéias e Oséias foi o primeiro dos 

profetas escritores. Amós era criador de 

gado e produtor de figos numa vila ao sul de 

Jerusalém chamada Tecoa. Amós recusou-

se a ser chamado de profeta evidenciando 

a sua ruptura com as instituições formais de 

seu tempo: o palácio real e o templo (7:14-

15). 

 Seu ministério aconteceu entre os 

anos de 760 a 750 a.C. durante o reinado de 

Jeroboão II no Reino do Norte (Israel) e de 

Uzias no Reino do Sul (Judá). Este foi um 

período muito próspero para Israel e Judá 

pois a Assíria passava por problemas 

internos em virtude dos conflitos com a 

Síria, e não apresentava nenhum perigo. 

O resultado deste ambiente de 

estabilidade política proporcionou 

condições para que o rei Jeroboão II (Israel) 

expandisse as fronteiras da Palestina (2 Rs. 

14:25). 

.Isso possibilitou a retomada do 

comércio internacional e da agricultura 

proporcionando, desta forma, a estabilidade 

econômica (Am. 4:1-3), que favoreceu 

apenas os comerciantes e a corte, pois o 

povo sustentava toda essa estrutura por 

meio da injustiça social e escravidão. 



Ironicamente, a religiosidade era 

volumosa (Am. 4:4-5; 5:21-23), porém 

tornou-se mecânica e distante da presença 

real de Javé. Amós, tal qual Isaías, 

enxergou além da superficialidade 

econômica e social. 

 

2. Estrutura do livro 

Embora fosse um homem do campo, 

o profeta Amós possuía habilidade literária. 

Podemos perceber isso pelo uso que o 

profeta faz de literatura lírica (Am. 5:1-2), de 

doxologias (glorificação de Deus) (Am. 4:13; 

5:8-9; 9:5-6) e das ironias em sua retórica. 

As acusações contra as nações, 

incluindo Israel (Am. 2:6), eram baseadas 

em crimes contra a humanidade. 

O livro é composto por quatro seções 

fundamentais: 

 Oito oráculos contra as nações – 

1:3 a 2:16 

 Cinco profecias – 3,1- 6, 14 

 Cinco visões proféticas – 7:1- 9:10 

 Restauração de Israel – 9:7-15 

A dinâmica do livro é dada pelos 

oráculos contra as nações e Israel 

provavelmente se surpreende por ouvir seu 

nome entre os culpados.  

A surpresa aumenta nos capítulos 

seguintes pois o tom é mudado de ameaça 

para a certeza do juízo divino (Am. 6:7). 

Esses oráculos condenatórios foram 

dirigidos para a corte real (governo), a 

nobreza (empresários) e para o sacerdócio 

(religiosos). 

 

3. Propósito e conteúdo 

Não podemos apenas associar Amós 

com seu clamor pela justiça social. O profeta 

clama por justiça a partir do seu elevado 

senso ético da Aliança de Javé com seu 

povo, que passava pelo amor ao próximo. 

Para Amós, a injustiça social era 

reflexo da falta de importância que os 

israelitas deram às estipulações da Aliança, 

e antes, de não amarem ao próximo, na 

realidade, não amavam a Deus em primeiro 

lugar. 

Os crimes contra a humanidade, que 

foram condenados em todas as nações 

eram pecado contra o próprio Criador de 

todos os seres humanos, e que continua se 

propagando na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 


