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Amós: pastor e profeta. 

Muito pouco conhecemos acerca da pessoa do profeta Amós. De acordo com a 

introdução ao livro de Amós (Am 1,1), podemos conhecer algo sobre o lugar onde ele 

nasceu e sua profissão. Deste modo, sabemos que o profeta é um pastor originário de 

Técua, uma cidade pequena ao sul de Jerusalém. Assim encontramos no capítulo 7, 14: 

“Eu sou criador de gado e cultivador de sicômoros”. Esses dados nos fazem 

compreender que o profeta é um homem profundamente ligado à vida do campo, que 

conhece bem as dificuldades, alegrias e o cotidiano do povo. 

Outro dado curioso é o fato de que ele mesmo não se reconhece profeta, como os 

profetas oficiais, dizendo de si mesmo: “Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta” 

(7,14), mas que tem uma missão que lhe foi confiada por Deus: ...“foi Javé quem me 

tirou de trás do rebanho, e me ordenou: Vá profetizar ao meu povo Israel” (7,15). 

Assim, o destinatário da pregação de Amós é todo o povo de Israel. Desta maneira, 

vemos que, apesar de ser originário do reino do Sul (Judá), Amós vai desenvolver a sua 

atividade profética no reino do Norte (Israel). 

De certo modo Amós se contrapõe ao movimento profético profissional, no qual 

os profetas ficavam ao serviço da corte ou exerciam o sacerdócio nos santuários. 

Levado por Deus ante o povo de Israel, prova a autenticidade da sua vocação mediante 

duas profecias: a morte da família de Amasias e o cativeiro de Israel (7,17). 

No tempo do profeta Amós estava governando Israel (norte) o rei Jeroboão II 

que era da dinastia de Jeú. Esse rei chegou ao poder por volta do ano 787 e seu governo 

durou aproximadamente 41 anos. No período que Jeroboão II governou, Israel teve uma 

política expansionista muito grande, aumentando as suas fronteiras e obtendo um 

grande crescimento econômico e comercial. A ampliação das fronteiras de Israel 



geravadisputas territoriais, mas, segundo o teólogo Milton Schwantes,“Nos dias de 

Jeroboão, o Estado de Israel levava a melhor na disputa contra seus vizinhos.” 1 

    Essa política expansiva sustentava-se na arrecadação de impostos. E a criação 

de rotas comerciais permitia um controle territorial por parte de Jeroboão II, que fazia 

valer assim seus interesses. Portanto, o profeta Amós presenciou, em seu contexto, um 

Estado forte, principalmente no meio comercial, e com uma economia bem sólida. 

Desta maneira, certamente que sua análise crítica não era compartilhada por toda a 

opinião pública, e a opinião do profeta não era consensual. O que Amós dizia era 

contrário à opinião promovida pelo Estado e pela religião oficial. 

O conteúdo da profecia de Amós não pode ser estudado sem olhar para a sua 

composição literária e estilística, que põe em evidência uma visão teológica particular e 

bem identificável. Somam-se ao texto da profecia diversos acréscimos e releituras das 

comunidades e escritores posteriores (4,13; 5,8-9; 7, 10-17; 9,5-6.11-15). 

Dentro da profecia, podem-se identificar duas grandes temáticas principais: a 

justiça social e o culto. Amós não tem medo de denunciar, com um estilo próprio e até 

com uma ironia característica, as injustiças cometidas pelos ricos do povo contra os seus 

irmãos mais desfavorecidos, convertendo-os em objeto da sua opressão. A indignação 

do profeta é manifestada de maneira evidente nos diversos oráculos que, por seu meio, 

Javé faz contra Israel. 

 Em conjunto com a denúncia profética da injustiça, Amós dirige suas palavras à 

prática cultual da época, sobretudo aquela dos poderosos: Dirijam-se a Betel, e pequem; 

vão a Guilgal, e pequem ainda mais! Ofereçam de manhã seus sacrifícios e ao terceiro 

dia levem seus dízimos! (4,4) Assim, com toda a ironia, resumirá a contradição moral 

dos poderosos de Israel, que praticam a injustiça mas oferecem culto a Javé, culto que 

diante de todo o cenário envolvente  se apresenta mais como fachada. Embora deixe 

entrever a esperança, com respeito à conversão de Israel, o profeta não abandona o seu 

cometido, o chamado à mudança de vida: “Deixem de apresentar sacrifícios e cultos 

vazios, pois o que Javé espera de vocês é que o procurem e que reine a justiça entre 

todos os povos da terra” (cf. 5,4-6.21-27). Os oráculos e as visões do profeta anunciam 

um período de trevas para Israel e, assim, mesmo não estando satisfeito com o 

comportamento ético do povo, ele procurou interceder por ele ante Javé nas duas 

primeiras visões (7,1-3.4-6). A chamada à conversão por parte do povo é constante e de 
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profunda insistência, afim de derrubar suas banais ilusões, pois o “Dia de Javé” seria 

trevas e não luz (5,18-20). Era preciso jogar por terra a segurança da classe dominante, 

que descansava em uma vida religiosa falsa e opressiva com o povo simples, que se 

refugiava na imagem de um Javé aliado que interviria em favor deles ante um iminente 

conflito com o inimigo (Assíria). Amós deixa claro que Javé está ao lado dos 

injustiçados, dos que não têm vez nem voz, mesmo que os opressores formem parte do 

seu próprio povo eleito. 

Dentro da profecia de Amós encontramos um hino que canta e louva a Javé 

como criador e Deus dos exércitos. Evidentemente, é um acréscimo dividido em três 

partes (4,13; 5,8-9; 9,5-6) pondo na boca do profeta palavras de louvor, que expressam a 

primazia de Deus dentro da sua profecia. Assim, o seu grito por justiça não provém de 

uma simples indignação social, mas sim de um rompimento da ordem estabelecida por 

Deus, um Deus que exalta a justiça entre os homens e que assim pretende ser louvado 

no culto. 

(...) 

Amós, viveu numa época em que os poderosos adquiriam riquezas para sustentar 

suas vidas luxuosas em seus palácios, aumentavam seus bens para satisfazer desejos 

extravagantes, utilizando-se, para isso, de impostos abusivos, empréstimos com altos 

juros e fraudes, que iam tornando o povo cada vez mais endividado, na condição de 

trabalhar, não para viver, mas para pagar as dívidas, mesmo às custas de  suas moradias. 

Sendo o profeta que foi, questionou a injustiça social, a opressão e a indiferença que o 

povo sofria por parte desses poderosos. Mas esta realidade é uma história recorrente, é 

algo que está presente ainda em nossos dias atuais. Desta maneira, Amós continua 

sendo um profeta para os tempos atuais e o seu testemunho profético continua a dar voz 

a essas questões que são atemporais e estão presentes em todos os lugares. 

Uma dimensão bem saliente em Amós é o fato de ter sido um camponês, alguém 

que tem entendimento sobre o dia a dia de quem precisa ter como sobreviver. Não era 

de escola profética, não tinha influência junto dos poderosos, masse posicionava como 

alguém do povo. Pensando neste contexto, e trazendo-o para nossa atualidade, podemos 

dizer que existem muitos profetas Amós espalhados pelo mundo. Pessoas que, assim 

como este profeta, colocam sua voz para ser ouvida, lutando contra poderes políticos e 

religiosos, para defender seu povo que sofre as injustiças sociais presentes em sua 

época. 

 


