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Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série “Através da Bíblia”. Este 

programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de quatro anos no 

objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo 

por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas 

vidas à vontade de Deus temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico 

para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O 

nosso convite é que você use este tempo para olhar para você mesmo e, sob a 

direção do Espírito Santo possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te 

desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo mais semelhante a Jesus Cristo. 

Afinal esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que tem 

escrito para nós compartilhando como através do programa Deus tem falado aos 

seus corações. Hoje registro o email que a Fernanda nos enviou da cidade de 

Lençóis Paulistas, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem: 1057 

“Agradecimento pela Equipe que trabalhou no Congresso de Julho último. Paz do 

Senhor a todos, sou da cidade de Lençóis Paulista/SP. Estou enviando esse e-

mail pra agradecer todos que se empenharam nesse Congresso, de forma direta 

ou indiretamente, que o Senhor Jesus supra todas as vossas necessidades. Foi 

uma experiência gratificante, e espero participar nos outros Congressos com 

certeza, de preferência com minha família,e quero aproveitar e lançar o convite a 

todos que ouvem essa rádio, participem, pois Deus tem o melhor pra ti. Um abraço 

a todos.” Fernanda dos Santos Luiz – email. Querida irmã obrigado por suas 

palavras. De fato o Senhor tem nos abençoado e temos tido a possibilidade de 

realizar esses congressos com o objetivo de abençoar e capacitar ainda mais o 

mailto:fernandasantosluiz@hotmail.com
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povo de Deus. O ministério da RTM tem sido abençoado por Deus. Através dos 

congressos, através dos diversos programas, através das correspondências e de 

tantas outras formas, Deus tem nos dado o privilégio de compartilhar a 

possibilidade que temos de ter comunhão com ele mesmo. Continue sintonizada 

conosco para ficar por dentro das novidades. Obrigado por suas palavras de 

incentivo e apoio e agora quero convidá-la para aquele momento sempre especial 

em nosso programa em que buscamos a bênção de Deus para este programa. 

Convido a todos que me ouvem agora a orarmos pedindo ao Senhor exatamente 

isso e também as Suas bênçãos para o programa de hoje. “Pai querido estamos 

agora na tua presença agradecendo por mais essa oportunidade de passarmos 

um tempo para ouvir a tua voz ao estudarmos Tua Palavra. Te pedimos que o 

Senhor nos ilumine pelo teu Santo Espírito e nos capacite a aplicar a Tua Palavra 

em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à 

imagem de Cristo. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus, Amém!”. 

Querido amigo hoje o nosso alvo é estudarmos Am 8.1-6. Dividindo o capitulo oito 

em duas porções, vamos estudar hoje a primeira parte. Nessa primeira parte 

temos o registro de mais uma visão que Deus concedeu a Amós, o seu profeta. 

Essa era a quarta visão que Deus dava a Amós. O profeta descreve a visão de um 

cesto de frutos do verão. As frutas estavam muito maduras. E a cena se destinava 

a simbolizar o fato de que Israel estava completamente pronto, estava maduro 

para o julgamento de Deus. O julgamento viria, como temos visto, em razão dos 

pecados da injustiça, da insensibilidade, da arrogância e do desprezo à lei de 

Deus. Embora fosse o povo eleito, Israel não se deu conta da sua missão da sua 
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tarefa para com as outras nações. Além de não ser o instrumento de Deus para a 

benção das nações, internamente não obedeceram as ordens de Deus. Depois de 

tantos avisos, Deus lhe anunciava, através do seu profeta, que não havia mais 

adiamento, não haveria mais tem de arrependimento. O seu juízo estava às 

portas. Por isso, o título para o nosso estudo é: 

A iminência do julgamento divino 

Amós 8.1-6 

Introdução 

Através de mais essa visão dada ao seu profeta, Deus avisava Israel que o seu 

juízo iria apanhá-los rápida e inevitavelmente. Não haveria mais oportunidade. 

Não haveria mais adiamento. Não adiantaria mais a oração intercessória do seu 

profeta. O julgamento divino já tinha sido realizado e o juízo logo chegaria. 

A sentença que Deus deu a Amós para que fosse transmitida ao povo era clara e 

objetiva: Chegou o fim para o meu povo de Israel (conf. v. 2). Era uma 

sentença dura e definitiva. Era uma sentença difícil de ser pronunciada por 

qualquer profeta.  Certamente, esse mensageiro de Deus também sentia com 

muita dor e pesar a tristeza de saber que o povo de Deus seria destruído. 

Antes de analisarmos essa quarta visão é importante constatarmos o papel 

intercessório do profeta, a inteiração do profeta com a catástrofe que estava para 

se abater sobre o povo de Deus.  

Pode-se pensar que a função de um profeta de Deus era limitada apenas a 

confrontação com o povo de Deus através das mensagens que Deus lhe 

entregava para serem proclamadas. Pode-se pensar que o papel do profeta era 



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: Amós 8.1-6 
TEMA: A iminência do julgamento divino 
Nº 1057 Data da produção: set/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves 

4 
apenas convocar o povo a mudar sua maneira de viver e seguir os mandamentos 

do Senhor. Nessa função, de fato, o profeta falava em nome de Deus, entregando 

sua mensagem de admoestação e seu chamado ao arrependimento e conversão 

ao Senhor. 

Porém, em Amós, e nos outros profetas que já estudamos e estudaremos, é 

possível verificarmos uma inteiração do profeta com o povo, é possível 

constatarmos o envolvimento, o sentimento, a dor do profeta pela situação do 

povo e pelo juízo que Deus anunciava que iria ser aplicado, devido à 

desobediência aos mandamentos não cumpridos. Os profetas também eram do 

povo e por isso sofriam antecipadamente por saberem que não havia mais como 

escapar; o juízo divino se tornara inevitável.  

Nesse texto, nessa visão do cesto de frutas amadurecidas, já quase apodrecidas, 

as palavras do Senhor mostram que o seu limite já se esgotara. O seu juízo 

estava por vir contra os templos infiéis de Gilgal e Betel e contra o palácio real do 

reino do norte. O juízo divino viria contra os aproveitadores que exploravam os 

pobres e necessitados da terra.  

Assim, tendo essa percepção, vemos que o princípio que o texto nos fornece é 

visto nessa frase: 

Devido a rejeição da Lei do Senhor o julgamento divino é iminente contra o 

seu povo rebelde 

Nestes versos encontramos três considerações sobre a iminência do juízo 

divino: 
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A 1ª consideração sobre a iminência do juízo divino se faz a partir da visão 

do cesto de frutas, vs. 1-2 

8.1 O SENHOR Deus me fez ver isto: eis aqui um cesto de frutos de verão. 2 

E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. 

Então, o SENHOR me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel; e 

jamais passarei por ele.  

A quarta visão que Amós teve pode ter se originado numa visita que ele teria feito 

ao mercado de Samaria. Ele viu um cesto de frutas tão maduras que estava ao 

ponto de estragarem-se. No hebraico, a fruta nessas condições é conhecida pela 

palavra qayis, isto é, uma fruta tão madura que esta ao ponto de estourar. Uma 

fruta tão madura que já está quase podre; tão madura que já não se pode comer. 

Em seguida veio a mente de Amós uma palavra semelhante, no hebraico qes, isto 

é, “fim” ou “último momento”. 

Essa é a mesma expressão que um médico utiliza para dizer que um doente está 

desenganado, isto é, que a morte do doente está se aproximando rapidamente. É 

uma notícia triste para a família, mas é a única maneira do médico descrever a 

situação grave do doente para os seus parentes. “Ele tem poucos dias de vida”. 

Provavelmente Amós teve essa visão no final de agosto, começo de setembro, no 

final do verão, na região da Palestina. 

A sentença de Deus foi taxativa: Chegou o fim para o meu povo de Israel; e 

jamais passarei por ele. Em outras palavras, Deus, através do seu profeta estava 

dizendo: o momento de cantar lamentos chegou. Haveria tantos mortos que não 

ficaria mais energia nem para cantar os hinos fúnebres. A palavra fim não se 

emprega muito no Antigo Testamento. Tanto o profeta Jeremias como o profeta 
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Ezequiel a utilizaram para descrever a morte de Judá, do reino do sul (conf. Lm 

4.18 e Ez 7.2-3, 6). Esta é uma palavra muito difícil de se usar num discurso 

profético, pois, ela descreve a queda de uma nação, o seu final. 

Mesmo nos dias mais recentes, Hitler não quis pronunciá-la embora fosse 

evidente que o seu regime havia chegado ao fim. Depois de decidir suicidar-se, 

Hitler mandou que adolescentes entre 12 e 15 anos continuassem defendendo 

Berlim, capital da Alemanha. Não podia admitir a si mesmo nem aos outros que 

seu fim havia chegado. 

O significado dessa visão era claro: Israel estava muito maduro, quase a 

apodrecer, estava pronto para o juízo de Deus. Deus fora paciente e 

misericordioso, inclusive atendendo as orações de Amós, mas agora já tinha 

chegado ao fim. O castigo viria inevitavelmente! 

Mas é bom lembrar que somente Deus pode criar algo novo depois da morte, 

depois do fim de uma nação ou de uma pessoa. Dessa grande verdade, de que só 

Deus pode dar nova vida àqueles que chegaram ao fim, tanto o profeta Isaias, 

como o apóstolo Paulo testemunharam objetivamente a esse respeito (conf. Is 

43.19; 1Co 15.35-53). Amós sabia que o fim da nação era iminente, isto é, estava 

chegando depressa, porém Amós sabia também que os planos de Deus nunca 

chegam ao fim. Quando Deus está no controle, ele segue seu próprio plano por 

toda a eternidade. 

A 2ª consideração sobre a iminência do juízo divino se faz a partir da severa 

sentença desse juízo, v. 3 
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3 Mas os cânticos do templo, naquele dia, serão uivos, diz o SENHOR Deus; 

multiplicar-se-ão os cadáveres; em todos os lugares, serão lançados fora. 

Silêncio! 

A expressão naquele dia é a mesma que apareceu anteriormente, que referia-se 

ao desejo que muitos tinham pelo dia do Senhor, supondo que seria um dia de 

alegria e de contentamento. Conforme o texto: Ai de vós que desejais o dia do 

Senhor! Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz 

(conf. 5.18). 

A expressão os cânticos do templo ... serão uivos ... é uma expressão forte e 

contundente. Merece ser bem entendida. As canções, os hinos, as melodias de 

celebração e contentamento, embora não fossem sinceros, embora fossem 

rotineiros, agora, nessa época de destruição se tornariam em uivos, ou gritos, 

clamores de angústia e desespero. Sem dúvida Amós está se referindo ao templo 

de Betel. Um templo dedicado à idolatria, onde eram adorados bezerros de ouro, 

ao invés de ser adorado o Senhor Deus, como no templo de Jerusalém. Pois bem, 

esses cânticos, o culto todo que era de celebração e alegria se tornaria num 

clamor desesperado e repleto de angústia, demonstrando a dor e o sofrimento 

pela experiência dura e triste vivenciada no castigo do Senhor. 

Totalmente ao contrário do que imaginavam aquele dia, o Dia do Senhor, seria um 

dia de juízo, um dia onde o castigo divino seria derramado sobre o seu povo 

desobediente, incrédulo e desleal à aliança estabelecida há tantos século antes. 

Ao invés de jubilo haveria silêncio. Não haveria mais canções, hinos de louvor e 

gratidão pelas bênçãos que Deus proporcionava. Haveria o silêncio do desespero 

diante das mortes e diante dos corpos jogados por todos os lados. 
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A bondosa mão do Senhor, que tantas vezes conduziu o seu povo e se levantou 

contra os inimigos que se opunham a Israel se levantava contra o seu povo numa 

dura disciplina, num castigo terrível. 

A 3ª consideração sobre a iminência do juízo divino se faz a partir da razão 

de ser desse juízo, vs. 4-6 

4 Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os 

miseráveis da terra, 5 dizendo: Quando passará a Festa da Lua Nova, para 

vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, 

diminuindo o efa, e aumentando o siclo, e procedendo dolosamente com 

balanças enganadoras, 6 para comprarmos os pobres por dinheiro e os 

necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo?  

Aqui temos o juízo de Deus contra a avareza. Estas palavras são muito 

semelhantes às outras que começam com um chamado a ouvir a Palavra de Deus 

(conf. 2.6; 4.1; 5.1). 

Essas palavras são dirigidas aos que exploravam os pobres. A sociedade de Israel 

havia deixado de ser uma comunidade que vivia da agricultura e tinha se 

transformado numa sociedade que vivia do comércio. Era uma mudança radical, 

muito semelhante a revolução industrial que mudou completamente a economia 

da Inglaterra nos anos iniciais do século 19. Nestas palavras Amós toca de novo 

nos temas que destacou nos capítulos iniciais do seu livro. 

Nesses versos, o profeta Amós ataca a fraude no comércio: usavam medidas 

falsas, usavam pesos falsos que não refletiam a verdade. Usavam balanças falsas 

e todo tipo de artimanhas para iludir os compradores. Tudo isso se fazia sem 

considerar os pobres que tinham que comprar os alimentos e outros produtos 

básicos para o sustento diário. É muito interessante que entre os códigos do 
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Antigo Oriente Médio os hebreus tinham leis que proibiam a utilização de medidas 

fraudulentas (conf. Lv 19:35, 36; Dt 25:13–16). Entende-se que um povo 

consagrado a Deus não deveria fazer semelhante injustiça a seu próximo, a quem 

deveria amar porque Deus assim o exigia (conf. Lv 19:13–18).  

Estes versos mostram que havia um plano premeditado para acabar com os 

agricultores pequenos e trabalhadores pobres, endividando-os até que perdessem 

as suas terras, as suas casas e a sua independência; até que não lhes restasse 

mais nada do que venderem-se a si mesmo ou aos seus filhos como escravos 

(conf. Lv 25.39-40). 

Nos dias de hoje em todas as partes do mundo o pequeno agricultor tem 

problemas econômicos. Muitos têm perdido a esperança de poder continuar com 

as suas propriedades e a sua produção diante da concorrência dos agricultores 

que tem grandes porções de terra, equipamentos modernos e contratos 

internacionais para os seus produtos.  

A mensagem de Amós deve ser ouvida para que todas as pessoas possam ser 

tratadas com justiça e compaixão ao invés de roubarem deles sua forma de 

sustento e, como consequência sua auto-estima como pessoas, como seres 

criados à imagem e semelhança de Deus. O cristão deve ser exemplo nesse caso. 

É muito fácil dizer: “Em 100 anos ninguém se lembrará do que fazemos hoje”. O 

povo tinha um conceito de um Deus completamente bondoso e compassivo. Como 

tinha perdoado tantos pecados e ainda existiam como nação, certamente, ele 

também não se lembraria das suas injustiças. 
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E, ainda mais, por terem alcançado um nível de prosperidade como a de Salomão 

entendiam que na avaliação de Deus eles não eram considerados muito maus. 

Por causa da prosperidade, criam que Deus estava concordando com as suas 

atitudes. Além do mais, por não terem uma visão de um Deus próximo e pessoal 

criam que Deus, que estava preocupado com as estrelas e com toda a terra, não 

estaria atento para os acontecimentos que ocorriam numa nação tão pequena 

como Israel.  

Por andarem longe de Deus, imaginavam que ele não se importava com os 

acontecimentos cotidianos de um povo tão pequeno e que fora escolhido por ele 

mesmo. Criam que estavam livres para agirem de qualquer maneira. 

Infelizmente, como verificaremos, estavam completamente enganados. A visão do 

cesto de frutos quase apodrecidos, mostrava o contrário. Mostrava que Deus tinha 

chegado ao seu limite. 

Conclusão 

O profeta Isaias disse: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o 

enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus 

pensamentos; converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se 

para o nosso Deus, porque é rico em perdoar (Is 55.6-7). Através do seu 

profeta esse é o convite que Deus ainda faz para todos nós.  

Necessitamos nos avaliar. Necessitamos avaliar nossa vida conforme Deus a vê e 

diante disso, se não estivermos vivendo de acordo com a sua vontade devemos 

retornar, confessar o pecado e buscar o perdão de Deus. 

A nação de Israel não teve essa atitude e foi destruída. Depois da invasão assíria, 

a nação, como reino do norte, nunca mais existiu. É hora de nos posicionarmos 

com muita seriedade. 

Querido amigo, que Deus te abençoe nesse posicionamento. Um abraço. Até o 

próximo programa. 2770. 


