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

com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos 

a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos 

com sinceridade e abertura de mente e coração para adequarmos as nossas vidas 

à vontade do Pai. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer 

mais o seu querer para as nossas vidas, pois a sua vontade é boa, agradável e 

perfeita. Por isso quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é 

estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a 

oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre o 

sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, registramos o e-mail 

que o email que a Karolline nos enviou de Manaus, no estado do Amazonas. Foi 

essa a sua mensagem: 1054 “Sou Karolline Brandão de Manaus, estamos ligados 

na radio Trans Mundial todos os dias, acompanhamos todas as programações, 

aqui é um ambiente de trabalho e divulgamos o trabalho de vocês. Nosso trabalho 

é direto com o publico, aqui é uma loja Atacadão Raibran e o som ambiente é a 

radio trans mundial, as pessoas gostam e elas sempre perguntam. Ouvimos 

todos os programas. Sempre que puder mande um abraço para nós aqui. 

Admiramos muito o trabalho de vocês. Parabéns a todos. Paz.” Karolline 

Brandão – Manaus – AM – email. Querido irmã, muito obrigado por suas 

palavras. Quero agradecer-lhes pela divulgação do nosso ministério. É bom saber 

que temos irmãos que se dedicam a compartilhar a Palavra de Deus para outros 

que não conhecem a Jesus de modo pessoal. Porque o nosso desejo é ver essa 

rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente, 
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mandamos um forte abraço para os ouvinte de Manaus e especialmente para o 

pessoal do Atacadão Raibram. Que o Senhor continue utilizando-os para espalhar 

a mensagem do evangelho. E, por isso convido você Karolline e a todos que estão 

sintonizados conosco nesse momento a elevar a Deus as nossas orações: "Pai de 

amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor 

que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que também 

desfrutem dessa comunhão tão especial que podemos ter contigo. Abençoa as 

nossas famílias dando-nos amor por tua Palavra. Oriente-nos no estudo de hoje. 

Que haja edificação e glória ao teu nome. Oramos em nome de Jesus, Amém!". 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo seis do livro do 

profeta Amós. Vamos estudar Am 6.1-14 

Neste texto continuamos estudando os dias do rei Jeroboão II e os dias do 

sacerdote Amazias, de Betel. Nesses comentários já feitos percebemos a maneira 

desumana da sociedade israelita, se comportar para com os seus irmãos, para 

com os seus conterrâneos mais pobres e necessitados. Havia um sentimento de 

indiferença, um sentimento de menosprezo com as necessidades dos carentes, 

dos necessitados, havia um sentimento de insensibilidade com a situação do 

próximo. Conforme vimos anteriormente nem para atentar para as necessidades 

básicas dos pobres, os ricos se sensibilizavam. Por um par de calçados o pobre 

via a sua causa ser derrotada (conf. 2.6). Por uma veste que deveria ser devolvida 

para o que a empenhou, o pobre ficava totalmente desprovido do básico (conf. 

2.8). Como estudaremos nos próximos capítulos, havia o desejo de comprar os 

pobres e suas dívidas por valores irrisórios (conf. 8.6). Era uma situação 
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alarmante. Um bom exemplo dessas práticas injustas se via exatamente em 

relação as roupas, uma das necessidades básicas para qualquer pessoa 

sobreviver.  

Naqueles dias não era fácil comprar uma roupa, mesmo que básica, devido ao seu 

custo elevado. Enquanto os ricos tinham muitas vestimentas feitas com os 

melhores tecidos da época, os pobres somente tinham a roupa de uso diário. 

Quando Amós mencionou que se podia comprar uma pessoa por um par de 

sapatos ele falava de uma dura realidade.  

A túnica era a roupa básica tanto para o homem como para a mulher. A da mulher 

era mais folgada e chegava até os tornozelos e a do homem era mais apertada e 

chegava até os joelhos. Se tecia como se fosse um saco no qual cortavam 

buracos para a cabeça e os braços. Tanto os homens como as mulheres usavam 

um fita para amarrá-la a altura da cintura. Às vezes tinham um pequeno bolso para 

colocar dinheiro ou outros pertences pessoais. Para dormir, os pobres apenas 

desatavam a fita e dormiam com a própria túnica. Pois, era essa túnica que muitas 

vezes era penhorada e os ricos insistiam em tê-la se não fosse pago o penhor. Na 

Lei havia uma proteção para o pobre que tinha tido a necessidade de pedir um 

empréstimo deixando o seu manto penhorado (conf. Êx 22:25–27; Dt 24:10–13). 

Nesses casos tinha que se devolver a túnica antes do por do Sol para que durante 

a noite pudessem se aquecer. Embora percebamos o interesse de Deus em cuidar 

dos pequenos detalhes como esse, sabemos também que eram essas as 

necessidades básicas (conf. Mt 6.25-30), que infelizmente não eram respeitadas, 

pois aos ricos só lhes interessava o lucro que podiam obter de qualquer forma. 
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Essa atitude desumana não agradava a Deus, por isso, através do seu profeta ele 

anunciou a sua recompensa contra os que praticavam tais violações da lei. O título 

para a nossa reflexão é: 

A severa recompensa divina 

Am 6.1-14 

Introdução 

O texto desse capítulo inicia com afirmações contundentes, porém 

esclarecedoras: Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem 

receio no monte de Samaria ... que dormis em camas de marfim ... que vos 

espreguiçais ... que comeis ... que cantais à toa ... que bebeis vinho em taças 

... e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de 

José (conf. vs. 1-6) Esses versos mostram a insensibilidade dos poderosos, mas 

mostram também que eles experimentariam a severidade divina contra suas 

injustiças. Por isso o princípio para esse texto é visto nessa frase: 

A severa recompensa divina aos desvios do seu povo é inevitável 

Neste texto encontramos três razões pelas quais Deus recompensa 

severamente os desvios do seu povo: 

A 1ª razão da severa recompensa divina contra o seu povo é a 

insensibilidade e a indiferença, vs. 1-7 

6.1 Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no 

monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem 

a casa de Israel! 2 Passai a Calné e vede; e, dali, ide à grande Hamate; 

depois, descei a Gate dos filisteus; sois melhores que estes reinos? Ou será 
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maior o seu território do que o vosso território? 3 Vós que imaginais estar 

longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência; 4 que dormis em camas 

de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do 

rebanho e os bezerros do cevadouro; 5 que cantais à toa ao som da lira e 

inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos; 6 que bebeis 

vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis 

com a ruína de José. 7 Portanto, agora, ireis em cativeiro entre os primeiros 

que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores.  

Querido amigo nesses versos encontramos a proclamação do fim iminente da 

sociedade israelita que se caracterizava pelo materialismo. Os soberbos seriam os 

primeiros a experimentar o sofrimento da severa recompensa divina 

Alguns estudiosos tem opinado que o verso 1 não foi escrito por Amós, porque se 

refere a Sião, isto é, a Jerusalém, mas eles se esquecem que os profetas 

normalmente vêem e referem-se aos dois povos como se fosse uma só nação 

(conf. Mq 1.5-9). Na verdade percebemos que esse era o desejo deles e nunca foi 

da vontade de Deus que houvesse essa separação. Assim o verso primeiro refere-

se a todos os hebreus que estavam convencidos de que nada lhes poderia 

acontecer e que viveriam para sempre naquele pequeno país ao lado do 

Mediterrâneo. Era uma vida boa e bem prazerosa aquela que eles desfrutavam 

naqueles dias. Parece que nada poderia abalá-los. 

Exatamente, com base nessa idéia, quando pensamos assim é que corremos 

grande perigo. Existe um grande perigo quando temos tudo o que desejamos. Na 

prosperidade há o perigo de pensarmos que não nos falta mais nada. 
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Com a sociedade israelita, ou com a parte mais rica dos israelitas acontecia isso e 

o resultado era totalmente desagradável a Deus: Opulência em relação a 

alimentação: muita carne, muito vinho, muita música. Segurança nas 

circunstâncias: o Egito e a Assíria não molestavam nem Samaria, nem Jerusalém. 

Religiosidade exacerbada: muitos sacrifícios e cultos muito elaborados. Vidas 

vazias e inúteis: orgulho, insensibilidade com os carentes, injustiça e opressão, 

imoralidade, suborno. 

Amós chama a atenção do povo de Deus pedindo que verificassem, se 

informassem sobre a vida de três cidades: Calné, Hamate dos sírios e Gate dos 

filisteus. Essas cidades seriam conquistadas pela Assíria e esse era o mesmo 

destino de Samaria e Jerusalém. Calné foi invadida em 738 aC.; Hamate foi 

invadia em 720 aC.; e Gate foi invadia em 711 aC.. Essas datas podem não 

exatas, mas a mensagem que Amós transmitiu foi mais importante. Nenhuma das 

três cidades resistiu as forças assírias. O profeta lhes mostra que eles não são 

melhores que essas cidades (conf. v. 2). 

No verso 3 se descreve a segurança que os samaritanos tinham e imaginavam 

que teriam continuamente, porém a mensagem profética é que a sua injustiça e 

irresponsabilidade para com os seus compatriotas estava atraindo a severa 

recompensa de Deus. 

A riqueza, o poder sempre dão uma sensação de segurança. É fácil dizer: 

conosco nunca acontecerá nada de mau, não me preocupo com nada disso.  

Nos versos 4-6 temos uma descrição da vida luxuosa da alta sociedade de 

Jerusalém e Samaria. As pessoas da classe alta não se importavam com o que 
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acontecia com a família dos seus vizinhos e até com outros familiares seus que 

eram necessitados. Os ricos não se importavam e nem queriam ser incomodados 

com as dificuldades. Viviam de modo egoísta, sem preocupar-se com ninguém, 

exceto com eles mesmos. O verso 6 descreve a total falta de compaixão dos ricos. 

Amós não pode deixar de demonstrar seu nojo ao ver que eles comiam 

regaladamente e bebiam em grandes taças finas enquanto os seus conterrâneos 

morriam de fome à frente das portas dos seus palácios. E, conforme o verso 7, o 

único futuro que Amós vê para esse tipo de procedimento é que começando com 

os líderes todos seriam recompensados por Deus com um cativeiro que resultaria 

na saída da terra prometida. Sairiam de lá para um lugar estranho e nunca mais 

voltariam à sua pátria.  

Se somos verdadeiramente cristãos não devemos só olhar para os pobres, mas 

devemos estar atentos a todos que passam por alguma dificuldade. Nós fomos 

chamados para sermos abençoadores. 

A 2ª razão da severa recompensa divina contra o seu povo é o orgulho e a 

arrogância, vs. 8-11 

8 Jurou o SENHOR Deus por si mesmo, o SENHOR, Deus dos Exércitos, e 

disse: Abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos; e abandonarei a 

cidade e tudo o que nela há. 9 Se numa casa ficarem dez homens, também 

esses morrerão. 10 Se, porém, um parente chegado, o qual os há de 

queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver 

no seu mais interior: Haverá outro contigo? E este responder: Não há; então, 

lhe dirá: Cala-te, não menciones o nome do SENHOR. 11 Pois eis que o 
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SENHOR ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande, e a pequena, 

feita em pedaços.  

Usando uma linguagem forte, o profeta diz que o Deus tinha jurado que haveria 

destruição desse povo tão cego ao sofrimento do próximo. Ao invés de defender 

seu povo, Deus os entregaria a um inimigo terrível. A classe dominante não iria 

desfrutar os tesouros ganhos desonestamente e o fruto dos seus roubos. 

Nos versos 9-11 descrevem uma epidemia, uma peste que vai acompanhar o sitio 

da cidade. A morte estaria espalhada por todas as casas. Os habitantes não 

teriam outra solução senão queimar os cadáveres em praça publica. Alguém 

fazendo essa tarefa perguntaria a um sobrevivente se havia algum outro corpo. 

Porém antes que esse respondesse que não “graças a Deus”, esse lhe corta a 

resposta por medo de que a pronuncia do nome de Deus pudesse trazer ainda 

mais maldição sobre a cidade. Entretanto, nesse relato se percebe o 

reconhecimento de que essa recompensa merecida vinha da parte de Deus.  

Mas, além da guerra, deveriam aguardar um grande terremoto como parte do juízo 

contra Samaria. Tudo seria destruído, todas as casas cairiam. Por causa da 

soberba e do orgulho Deus os rejeitava e no lugar de toda a riqueza e palácios 

suntuosos o que restaria seria escombros e ruínas.  

A 3ª razão da severa recompensa divina contra o seu povo é a injustiça e o 

abandono da Lei, vs. 12-14 

12 Poderão correr cavalos na rocha? E lavrá-la com bois? No entanto, haveis 

tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça, em alosna.  



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: Amós 6.1-14 
TEMA: A severa recompensa divina 
Nº 1054 Data da produção: set/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves 

9 
13 Vós vos alegrais com Lo-Debar e dizeis: Não é assim que, por nossas 

próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? 14 Pois eis que levantarei 

sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o SENHOR, Deus dos Exércitos, 

a qual vos oprimirá, desde a entrada de Hamate até ao ribeiro da Arabá.  

Naqueles dias os cavalos não tinham ferraduras quando eram selecionados para o 

trabalho no campo; por isso, nenhum agricultor abusaria de seus animais de 

trabalho dessa maneira. Sem dúvida, os ricos eram tão cruéis que tratavam os 

seus empregados de forma desumana. O comportamento destes novos ricos tinha 

mudado a justiça e o direito numa bebida amarga e até venenosa. 

O conceito hebraico de justiça significa igualdade de condições porque o homem e 

a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, jamais 

deveriam ser tratados como objetos, mas sempre como pessoas. A justiça no 

antigo Testamento implicava num profundo respeito pela dignidade humana e 

seus direitos. 

No Antigo Testamente se combinavam os conceitos de justiça e retidão como 

atributos de Deus. Deus esperava que esses atributos caracterizassem os reis e 

os líderes políticos, pois assim promoveriam esses mesmo atributos por todas as 

camadas da sociedade. Por isso, os profetas condenaram as ações dos reis e das 

autoridade que não atuavam com justiça e não promoviam a justiça entre o povo e 

nem respeitavam a Lei.  

O pior dessas autoridades, conforme o verso 13 é que se orgulhavam de terem 

adquirido pode por suas próprias forças. Mas infelizmente essa mesma atitude 

ainda se vê nos dias de hoje. Para esses, eles nem se recordam que é Deus 
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quem lhes está dando a vida e a saúde para fazerem o que fazem. Cheios de si, 

se orgulham egoisticamente não deixando qualquer outra opção a Deus do que 

tirar-lhes tudo o que ganharam fraudulentamente. Essa é a recompensa que terão. 

Israel se orgulhava de ter colocado suas fronteiras novamente nos limites 

estabelecidos por Davi (conf. 2R 14.25). Jeroboão II tinha recuperado o território 

de Israel a leste do Jordão. Amós, então, mostra seu conhecimento das cidades 

que tinham sido conquistadas por Israel e as menciona de forma irônica pela 

futilidade dessa conquista. Eles se alegravam por nada, pois logo em seguida viria 

a Assíria e tomaria tudo deles novamente e definitivamente.  

Com profunda tristeza Amós, conforme o verso 14, lhes anuncia que uma nação 

poderosa, a Assíria, viria e lhes tiraria tudo que tinham conquistado. Era um 

orgulho e uma alegria de pouca duração aquela que os israelitas estavam 

sentindo. 

Conclusão 

Com esta nota solene os sermões, os discursos de Amós chegam ao fim. 

Inclusive, alguns estudiosos entendem que este capítulo seis contem as últimas 

palavras do curto ministério desse ousado profeta, colocadas cronologicamente 

fora de ordem. 

O conteúdo, a lição que recebemos desse rico conteúdo é que nos chama a 

atenção nessa conclusão à nossa reflexão. Através desse texto percebemos o 

perigo de pensar que temos tudo o que desejamos e assim podemos estar 

tranqüilos e sossegados. Esse é um pensamento altamente perigoso, pois não há 

segurança naquilo que é passageiro. Devemos sim ouvir o chamado de Deus 

(conf. 5.14) e buscar a Deus para que possamos viver. Viver com Deus! 

Que o Senhor te abençoe nesse posicionamento. Um abraço. Até o próximo 

programa.2755  

 


