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Olá amigo estamos iniciando mais um programa da série "Através da Bíblia". É 

com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa 

do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você bem sabe o objetivo desse 

programa é estudar a Bíblia toda, pois cremos que o seu estudo contínuo e 

sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade 

divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Assim ao 

darmos seqüência ao estudo dos livros do Antigo Testamento, iniciamos hoje, 

especificamente o estudo do capítulo cinco do livro de Amós e, devemos ficar 

atentos porque aqui encontraremos declarações da vontade de Deus para as 

nossas vidas. Você sabe que logo no início dos nossos programas dedicamos 

alguns minutos para 2 atividades. Em 1º lugar quero registrar a correspondência 

que recebemos do MPP, que nos enviou uma carta da cidade de Unai, no estado 

das Minas Gerais. Foi essa a mensagem que ele nos enviou: 1052“É com muita 

alegria que escrevo esta carta, agradecendo primeiramente a Deus que fez vocês 

entrarem na minha vida ensinando coisas que eu não conhecia. Quando conheci 

meu amigo Gilberto, que faz curso com vocês, minha vida era de pernas para o ar. 

Foi quando o vi escrevendo uma carta e me falou que era de São Paulo, de uma 

rádio que tinha mudado os pensamentos dele. Perguntei se tinha como colocar 

meu nome na carta, e ele colocou. E logo veio a primeira carta de vocês que fez 

meus pensamentos mudarem também. Foi aí que comecei a ver as coisas boas 

que Jesus tem pra nos mostrar. Fico muito agradecido por me ajudar a superar 

essa fase ruim da minha vida, mas Deus vai me dar a vitória.” M.P.P. – aluno e 

presidiário em Unai – MG – carta. Querido amigo, muito obrigado, por suas 
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palavras orações. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a Palavra de 

Deus de forma clara e simples com a finalidade de muitos entenderem e aplicá-la 

em suas vidas.  Por isso, em 2º lugar convido-o à outra atividade inicial dos 

nossos programas. Vamos nos colocar diante de Deus, orando e pedindo as 

bênçãos divinas para o nosso projeto e para o estudo de hoje: Senhor Deus 

obrigado porque nos ouves. Te pedimos Pai, conceda-nos a iluminação do 

Espírito Santo para compreendermos tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. 

Obrigado porque ao darmos sequência ao nossos estudos em Amós podemos 

conhecer mais a tua vontade. Que possamos ouvir a tua voz e termos do senhor 

capacitação para obedecê-lo. Pai, pedimos também que o Senhor continue nos 

abençoando na realização desse projeto. Que possamos completá-lo de acordo 

com o teu querer. Oramos em nome de Jesus Amém. 

Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos o estudo do capítulo cinco do 

livro de Amós. Vamos estudar Am 5.1-17. Neste capítulo encontramos verdades 

claras sobre a maneira pela qual Deus quer que nos relacionemos com ele. 

Quando perguntada sobre a sua vida religiosa, a maioria do nosso povo, 

responde, afirmando que pertence a tal e tal igreja. Mas, na verdade, sabemos 

que essa resposta é artificial. A maioria pertence a essa ou aquela igreja, mas não 

é praticante. Nas diversas igrejas, nas diversas denominações recita-se a oração 

do “Pai-nosso” e sabe-se o credo apostólico, porém a vida prática dos fiéis não 

condiz com as suas afirmações. As verdades que se ouve dos púlpitos, as 

verdades que se ensinam nas classes não são colocadas em pratica.  
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A vida religiosa está distante da vida prática. E, ainda mais: a vida confessional do 

final da semana não afeta a ética da vida vivida durante a semana. Muitos 

religiosos dividem a vida em duas partes: o relacionamento com Deus e o 

relacionamento com o mundo. Separam a vida religiosa com a vida secular. Uma 

não interfere com a outra. Infelizmente essa é a realidade que descreve a maioria 

daqueles que dizem pertencer a uma igreja. 

O problema que Amós enfrentava com o povo de Israel era exatamente esse. Ele 

então proclamou que as praticas religiosas vazias eram uma ofensa para Deus. 

Somente com verdadeiro arrependimento Deus aceitaria o culto prestado a ele. A 

ética pessoal, a justiça social, a honestidade nos negócios eram componentes da 

verdadeira religião. Se não se arrependessem e vivessem dignamente Deus não 

aceitaria o culto que lhe dedicavam. E, a partir daí, então veio mais uma vez o 

convite ao arrependimento. Por ser o arrependimento imprescindível para nos 

relacionarmos com Deus, o título para a nossa reflexão é:     

A importância do arrependimento 

Amós 5.1-17 

Introdução 

Convocando o povo ao arrependimento, Amós foi ousado e, mesmo sendo um 

originário do reino do sul, ele foi até o principal centro de adoração do reino do 

norte, até Betel, para ali denunciar os pecados do povo e convocá-los de volta a 

Deus. Nos versos 5 e 6 por três vezes ele menciona Betel. 
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Essa cidade era um centro de culto do reino de Israel e uma das cidades mais 

importante do Antigo Testamento. Provavelmente já era um centro de culto 

quando Abraão edificou ali um altar ao entrar em Canaã (conf. Gn 12:8; 13:3, 4). 

Jacó quando deixou a casa de seus pais chamou esse local de Bet-el, que 

significa “a casa de Deus” (conf. Gn 28.19). 

E, depois da divisão do reino em Norte e Sul, Jeroboão I, o primeiro rei de Israel, 

oficializou Betel como um dos santuários do seu reino (conf. 1Rs 12.26-33). Ali ele 

colocou um bezerro de ouro para ser adorado, pois o seu plano era evitar que o 

povo continuasse indo para Jerusalém para as festividades, para os cultos e assim 

voltasse sua lealdade para Deus e para o rei do reino do sul, Judá. 

Amós foi a Betel para pregar contra os cultos e assembléias que se realizavam ali, 

pois tudo o que se fazia ali não era aceito por Deus. Amós foi combater os ricos 

que adoravam lá, pois aquele era o santuário do rei, portanto o interesse da 

grande maioria não a adoração a Deus, mas o interesse em estar perto do poder. 

Foi nesse local que Amós encontrou muitos dos opressores dos pobres, pessoas 

que colocavam os seus interesses acima da vida religiosa e ética que 

interessavam a Deus. O convite foi dirigido a deixarem a vida hipócrita e falsa e 

retornassem a Deus. Assim, o princípio que extraímos do texto é visto nessa frase:   

Somente através do arrependimento sincero podemos usufruir das bênçãos 

de Deus. 

Neste texto encontramos três verdades sobre o arrependimento requerido 

por Deus 
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A 1ª verdade mostra o lamento divino pela falta de arrependimento do seu 

povo, vs. 1-3 

5.1 Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de 

Israel: 2 Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se; estendida 

está na sua terra, e não há quem a levante. 3 Porque assim diz o SENHOR 

Deus: A cidade da qual saem mil conservará cem, e aquela da qual saem 

cem conservará dez à casa de Israel.  

Temos aqui um lamento fúnebre por uma nação jovem que estava com os seus 

dias contados. 

O profeta chamou a atenção dos seus ouvintes com um cântico fúnebre sobre a 

nação usando a metáfora de uma virgem que morreu muito jovem. Usou o 

lamento que eram cantados nas praças para anunciar à comunidade quem havia 

morrido e as pessoas davam atenção para saber do fato. Quando eles 

entenderam, certamente ficaram surpreendidos com o canto. A virgem que morria 

era a própria nação. Ela não tinha nem 200 anos de vida independente e o seu 

destino já estava selado, por causa do seu pecado. Isaias, Oséias, e Jeremias 

também usaram a figura da morte prematura. Certamente com essa figura Amós 

conseguiu a atenção dos seus ouvintes. 

Ainda mais triste foi a declaração de que seu cadáver ficou exposto no campo sem 

um enterro adequado (conf. Dt 28:26; 2Rs 9:10; Jr 8:1, 2; 14:16; 16:4–6; 25:33).  

É interessante notarmos que o tom da profecia indica que o próprio Amós foi 

afetado com essa palavra que transmitia. Mesmo que fosse mais brando do que 
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Oseías (conf. Os 11) Amós conheceu o sofrimento de Deus ao ver seus filhos 

rebeldes destinados à ruína total. 

Mas, pelo menos um consolo foi visto em tudo isso. Haveria um remanescente. 

Mesmo que houvesse muitos mortos, pelo menos dez por cento permaneceriam e 

levariam avante a eterna missão a nação, comprovando assim a graça de Deus. 

A 2ª verdade mostra a insistência divina em convidar seu povo ao 

arrependimento, vs. 4-13 

4 Pois assim diz o SENHOR à casa de Israel: Buscai-me e vivei. 5 Porém não 

busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque 

Gilgal, certamente, será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. 6 

Buscai ao SENHOR e vivei, para que não irrompa na casa de José como um 

fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. 7 Vós que 

converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, 8 procurai o que faz 

o Sete-estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em 

noite; o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra; SENHOR é o 

seu nome. 9 É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a 

fortaleza. 10 Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que 

fala sinceramente. 11 Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo 

de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado; 

nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. 12 Porque 

sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados; 

afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. 13 

Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio, porque é tempo mau.  
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Aqui temos um triplo convite de Deus. Amós mostra a insistência de Deus para 

que a nação se arrependesse. Deus sempre está em busca de seguidores 

sinceros, ele procura constantemente pessoas que o sigam e obedeçam os seus 

ensinos, que façam da Sua Palavra guias para as suas vidas. 

Buscai-me e vivei (conf. v. 4-5) e não o culto vazio; Buscai ao Senhor e vivei 

(conf. v. 6) e não a injustiça; Procurai ... Senhor é o seu nome (conf. v. 7) e não 

a opressão e a injustiça. Esse triplo convite de Deus sempre visa o nosso bem. 

Hoje é dia de escutá-lo com atenção e aceitá-lo. Hoje é dia de buscarmos a Deus 

e vivermos. 

O convite é para o arrependimento. Amós mostrava que era tempo de buscar a 

Deus ao invés de fazer longas viagens aos santuários que não podiam levá-los a 

cultuar verdadeiramente a Deus.  

O verbo buscar foi usado no sentido de buscar uma reposta divina para um 

assunto específico (conf. Êx 18.15). Amós mostra que esse “buscar” envolve uma 

relação estreita com Deus com o desejo de conhecer e cumprir a vontade de 

Deus. A idéia é conhecer a Deus pessoalmente e não apenas buscar os seus 

favores e bênçãos (conf. Dt 4:29; Jr 29:13). Quando isso acontecesse, a vida do 

povo se transformaria de uma relação rotineira e ritualística numa relação íntima e 

vigorosa com Deus (conf. Dt 30.29-30).  

Deus quer que o procuremos como Pai que está nos céus e não apenas como um 

doador de bênção e favores especiais. Assim também, o verbo vivei tem um 

significado profundo. Significa uma vida plena, com vitalidade, saudável, com bom 

nome e prosperidade (conf. Dt 8.1). Amós mostra que a verdadeira vida não esta 
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nos santuários, mas sim, está em Deus que a concede como um dom pleno para 

aqueles que o amam e o obedecem.  

Os santuários de Betel e Gilgal e ainda o de Berseba em Judá não tinham a 

resposta definitiva da busca a Deus. Logo esses santuários seriam destruídos e o 

povo não faria mais peregrinações, pois cairiam como prisioneiros de guerra. Por 

isso o convite é insistente. Só Deus pode dar vida e vida verdadeira. 

Nos versos 8-9 encontramos um hino de louvor ao Criador. Quem está convidando 

não é um deus nacional, é o Criador do Universo. Esse é o Senhor. O juiz que 

julgará Israel tem poderes cósmico. Ele é quem criou as grandes estrelas, as 

grandes constelações. Ele é quem administra a noite e o dia (conf. Jó 9.9; 38.31) e 

tem força para destruir qualquer um que se oponha a ele. Yahweh é o seu nome. 

Esse hino ressalta o poder de Deus.  

E, conforme os versos 10-13, tendo em vista que o povo de Israel, particularmente 

seus líderes rejeitaram o convite para o arrependimento, rejeitaram a justiça e a 

equidade, e voltaram-se contra os que procuravam corrigi-los, pisoteavam os 

pobres, afligiam os justos, aceitavam suborno, cobravam ágio, distorciam o 

significado do dia do Senhor e desprezavam e zombavam desse convite ao 

arrependimento, Deus também desprezava e não aceitava suas cerimônias e 

festas religiosas, pois estavam baseadas na maldade. A consequência é que 

seriam expulsos da terra da promessa e seriam novamente estrangeiros em 

outras nações pagãs. Porém este Deus tão poderoso, e digno de ser adorado é 

também compassivo e continua desejando relacionar-se com cada um de nós. 

Você está disposto a esse tipo de relacionamento? 
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A 3ª verdade mostra que o arrependimento é a única esperança para o povo 

de Deus, vs. 14-15 

14 Buscai o bem e não o mal, para que vivais; e, assim, o SENHOR, o Deus 

dos Exércitos, estará convosco, como dizeis. 15 Aborrecei o mal, e amai o 

bem, e estabelecei na porta o juízo; talvez o SENHOR, o Deus dos Exércitos, 

se compadeça do restante de José.  

Nesses versos finais encontramos a única esperança para Israel. 

Amós atacou os juízes que se deixavam comprar e que abusavam da sua posição 

como administradores da justiça. Não somente isso: eles rejeitavam o próprio 

sistema dos tribunais, a credibilidade das testemunhas e os que ali diziam a 

verdade. Cada povo tinha seu tribunal onde todos os homens adultos podiam 

sentar-se “à porta da cidade”. Para que o sistema funcionasse teriam que basear-

se na integridade de cada pessoa e na honestidade como testemunhas e como 

juízes ao apresentar os casos ao “conselho dos anciãos” 

O nono mandamento dizia Não dirás falso testemunho contra o teu próximo 

(conf. Êx 20.16) e o seu cumprimento era essencial para que a justiça fosse feita, 

mas Amós mostra que em Samaria era o contrario. O juiz subornável era o mais 

apreciado por aqueles que buscavam seus próprios interesses. 

No verso 11 os que antes tinha seu campo como herança de Deus agora eram 

arrendatários e servos daqueles pessoas que queriam possuir tudo e tinham 

tomado o controle dos seus campos como pagamento das dividas injustamente 

impostas. Com sua ganância os novos ricos construíam grandes casas luxuosas.  
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O recebimento de suborno era claramente proibido pela lei (conf. Êx 21.30; Dt 

35.31), porém os juízes israelitas estavam prontos a aceitar bons subornos para 

cada vez mais ficarem ricos. O poder do dinheiro e a posição política era tão 

grandes que qualquer um mais prudente sabia que era inútil protestar contra a 

injustiça. Porém Amós não se calou. 

Amós tinha ouvido o rugido do Leão (conf. 3.4, 8), e, sabia muito bem que as 

casas construídas com dinheiro desonesto não os protegeriam no dia do juízo 

divino. Ele, então, proclamou especificamente o que Deus desejava.  

Conforme esses versos são quatro os imperativos colocados em relação paralela: 

Buscai o bem e não o mal (conf. v. 14) e Aborrecei o mal, e amai o bem (conf. 

v. 15). O apelo é para que estabelecessem o juízo, pois com essa atitude haveria 

justiça para todos nos tribunais. Embora nessa altura já não houvesse esperança 

para a nação como um todos, certamente Deus teria piedade de um 

remanescente, dos dez por centos já mencionados.  

É interessante notarmos que o verbo “compadecer” que aparece na frase talvez o 

SENHOR, o Deus dos Exércitos, se compadeça do restante de José (vs. 15) 

aparece essa única vez em todo o livro de Amós. Como outros profetas, Amós 

sabia que Deus poderia reter o seu castigo se as circunstâncias mudassem (conf. 

Jl 2.14 e Sf 2.3)  

Conclusão 
A intenção de Amós nunca foi dissuadir-nos de cultuar, adorar a Deus e honrá-lo 
com nossas ofertas. O que Amós quer que avaliemos a nossa motivação. Deus 
quer adoradores o que adorem em espírito e verdade. A decisão é nossa. A nossa 
vida deve ser coerente com o nosso culto. Só assim Deus nos aceitará. 
Que o Senhor te abençoe nesse posicionamento. Um abraço. Até o próximo 
programa. 2780  


