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

Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que 

temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Hoje de 

modo especial nos alegramos, pois completamos mais uma etapa do nosso 

projeto. Concluímos o estudo do livro profético de Amós e já no próximo programa 

estaremos estudando os aspectos introdutórios da segunda carta de Pedro. 

Teremos lições bem praticas para aprendermos e aplicarmos, do estudo que 

faremos das palavras do apóstolo. Faça um propósito de nos acompanhar nos 

próximos quinze programas e depois escreva para nós compartilhando com Deus 

falou ao seu coração. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as 

correspondências que vocês nos enviam contando-nos suas experiências com 

Deus através do nosso programa. Por isso compartilhamos agora uma carta que o 

E.L. nos enviou da cidade de Martinopolis, estado de São Paulo. Foi essa a sua 

mensagem: 1060 “Que Deus abençoe a todos da RTM. Recebi o diploma, vou 

guardá-lo sempre, quero me lembrar que graças a Deus, fiz algo de bom nessa 

época de minha vida. Quero sempre pensar e lembrar que a vida sem nosso 

Senhor Jesus Cristo não tem sentido” E.L. – aluno e presidiário em Martinopolis 

– SP – carta. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Reconhecemos 

que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os 

programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com sua 

parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e 

contamos com você também unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de 

Deus. E, é para isso que chamo a sua atenção nesse momento. Quero convidá-lo 
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a elevar a Deus a nossa oração: "Pai de amor, somos gratos pela oportunidade 

que tu nos dás de abrirmos a sua palavra. Senhor, necessitamos da iluminação do 

teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por ele 

mesmo cumprirmos os teus mandamentos. Senhor obrigado porque tu nos ouves. 

Por isso oramos em nome de Jesus, Amém". 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o último parágrafo do texto de 

Amós. Vamos estudar Am 9.11-15. Ao considerarmos a restauração que Deus 

prometeu ao seu povo, vale a pena recordar de maneira resumida um pouco da 

história da nação de Israel. 

Em 931 aC., depois de Salomão ter morrido e o reino unido ter se divido em Norte 

e Sul, as duas nações seguiram rumos diferentes. No ano 876 aC., o rei Onri, o 

sexto rei de Israel mudou a capital do reino do Norte, da cidade de Tirsa para um 

monte que tinha comprado por dois talentos de prata, de Semer (conf. 1Rs 16.21-

28). O desejo de Onri era competir com a cidade de Jerusalém e assim afirmar a 

importância do seu reino.  

O lugar tinha proteção natural, pois era circundado por altas montanhas por três 

lados. Ali Onri edificou uma fortaleza amuralhada e a chamou de Samaria. Onri e 

seu filho Acabe empregaram artesãos de renome do reino da Fenícia. E, Samaria 

chegou a ser conhecida como um modelo de construção, de engenharia e de 

artesanatos. A cidade amuralhada estando num local privilegiado pode resistir os 

ataques dos inimigos até ser sitiada pelos assírios levantaram em 722 aC. 

A casa de marfim de Acabe (conf. 1Rs 22.39) e as camas de marfim (conf. Am 

6.4) são evidências da opulência, da arrogância das autoridades e dos ricos da 
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nação, são evidências da sua falta de compaixão para com os pobres e a sua 

resistência de seguir com sinceridade os ensinamentos e os mandamentos do 

Senhor. Por esse espírito altivo e soberbo a nação inteira caiu diante dos assírios. 

No ano de 722 aC. os assírios destruíram Samaria e deportaram quase 30.000 

dos seus habitantes para outras partes do seu império. Depois trouxeram gentes 

de outros povos conquistados para morarem na terra da promessa, na terra que 

Deus lhes tinha dado. Essa era uma maneira dos assírios colonizarem os povos 

conquistados debilitando o sentimento nacionalista que os derrotados poderiam 

ter. Longe de suas terras natais, logo perdiam o desejo de rebelarem-se e voltar. 

Sargão II, o rei da Assíria se orgulhava de haver reconstruído a cidade “melhor 

que antes”. A história de Samaria seguia os movimentos internacionais do Oriente 

Médio. Depois, ainda foi conquistada pelos babilônios, persas, macedônios e 

finalmente pelos romanos. A nação de Israel, o reino do norte deixou de existir. A 

palavra de Deus, através do seu profeta, se cumpriu completamente. 

Mas, Deus também tinha lhes prometido levantar um remanescente (conf. 5.3-4, 

13-15). Com Deus sempre há um recomeço. Portanto, podemos refletir sobre 

esses versos, dando-lhe este título: 

A promessa de restauração 

Am 9.11-15 

Introdução 

Querido, amigo, é importante percebermos que o verso 11 inicia com a 

proclamação do dia de Yahweh. A frase: Naquele dia, refere-se ao dia do Senhor 
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e, ao concluirmos as nossas reflexões nesse livro de Amós é bom termos bastante 

clareza sobre o significado desse dia, prometido pelos diversos profetas. 

No Antigo Testamento existia o conceito de Deus como juiz, julgando as 

atividades diárias do seu povo, tanto da nação como do indivíduo. Desde a 

entrega da Lei a Moisés, Deus declarou a Israel que o considerava um povo 

especial e queria abençoá-lo (conf. Dt 6.1-2). 

A obediência seria o maior sinal de que existia uma relação entre Israel e Yahweh. 

Como consequências, o conceito de benção e castigo foi enfatizado no 

Pentateuco (conf. Lv 26.14-43 e Dt 28.1-68). Essas verdades foram proclamadas 

pelos profetas orais e vistas nos acontecimentos ao longo história do povo, às 

vezes obedecendo e sendo abençoados e em muitas ocasiões, desobedecendo e 

sendo castigado. 

Depois, os profetas escriturísticos vieram avisando que haveria um dia final do 

juízo no qual Deus julgaria a nação e o individuo. Esse dia ficou sendo conhecido 

como o dia escatológico, o dia de Yahweh, o dia do Senhor. Esse dia seria tanto 

um dia de bênçãos, como um dia de castigo. Em muitos livros proféticos se 

percebe uma falsa esperança do povo de que para eles, israelitas, aquele seria 

um dia de bênçãos e não de castigos. Estavam errados. Pensavam que por terem 

sido escolhidos estavam salvos. 

Pelo contrário, a mensagem dos profetas era clara: não se podia crer que o dia de 

Yahweh traria bênçãos para o povo de Deus somente porque era o seu povo 

escolhido. Deus os castigaria por não tê-lo seguido e obedecido (conf. 5.18-20; 

6.1-7). O dia do Senhor era um dia de prestar contas a Deus de como tinham 
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vivido. O juízo se baseava na obediência ou na desobediência a Deus. Por isso, o 

povo de Israel seria castigado, seria disciplinado, seria confrontado com o seu 

pecado. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo, que pune o pecado. 

Mas, esse Deus, o nosso Deus é um Deus fiel às suas promessas. E a promessa 

do remanescente sempre esteve presente diante dele. Portanto, aqueles que 

dentre o povo andaram corretamente e andaram pela fé (conf. Hc 2.4), poderiam 

esperar a salvação do Senhor, poderiam esperar a restauração do Senhor.  

Esse maravilhoso livro de Amós termina com essa promessa de restauração. Esse 

breve parágrafo final descreve um novo dia de paz, poder e esplendor. Ao 

considerarmos essas palavras finais, três detalhes dessa promessa de 

restauração nos saltam aos olhos: 

1) O novo reino, o reino do Messias alcançará todas as nações. Temos aqui uma 

visão do reino universal de Cristo. Esta visão do Antigo Testamento teve seu 

cumprimento no Novo Testamento e na história da igreja cristã através dos 

séculos. 2) O novo reino, será agraciado com ricas bênçãos. Sob a figura de 

grande fertilidade, de fertilidade sobrenatural são ilustradas as bênçãos espirituais 

da graça divina sobre as nações. 3) O novo reino durará eternamente. A promessa 

de Deus é uma promessa eterna. A igreja de Cristo é eterna. 

Diante disso, podemos afirmar, em resumo, que esse texto nos mostra que: 

É impossível Deus deixar de abençoar o seu povo com sua promessa de 

restauração. 

Neste texto encontramos três aspectos da restauração que Deus concede ao 

seu povo: 
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O 1º aspecto da restauração refere-se ao reino davitico, v. 11 

9.11 Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas 

brechas; e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias 

da antiguidade;  

Para aqueles dias a abundância de gêneros alimentícios era a grande bênção. A 

prosperidade era física e material. Qual é a prosperidade que Deus promete hoje? 

Qual prosperidade devemos buscar? Certamente a prosperidade que Deus nos 

concede hoje é a prosperidade espiritual, é a sua graça sobre as nossas vidas, é a 

certeza de que somos seus filhos. Estão errados aqueles que pregam que o 

cristão deve procurar, exigir e reivindicar os bens materiais. Deus já nos deu toda 

sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus (conf. Ef 1.3). 

Alguns estudiosos são de opinião que estes versos foram escritos muito tempo 

depois da época de Amós. Esses estudiosos dizem que eles foram compostos na 

Babilônia e acrescentados ao livro para suavizar a mensagem tão forte sobre a 

destruição de Israel. No entanto, eles contém promessas que um profeta agricultor 

poderia muito bem ter proclamado. Apesar de uma catástrofe tão grande como a 

que se abateu sobre Israel, Amós sabia que Deus tinha trazido o seu povo do 

Egito para a terra de Canaã; também sabia da promessa de Deus feita a Davi 

(conf. 2Sm 7). Deus tinha prometido conservar a dinastia de Davi para sempre. 

Para Amós, o seu Deus era um Deus que sempre cumpria as suas promessas. 

Talvez Isaías não tivesse sido o primeiro que teve a compreensão sobre os 

pensamentos de Deus. 
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Quando Isaías afirmou que os pensamentos de Deus são mais altos que os 

pensamentos do ser humano e que os seus caminhos são mais elevados que os 

nossos caminhos (conf. 55.8-9), talvez ele estivesse repetindo aquilo que Amós já 

sabia. 

Deus é soberano, e mesmo que fosse castigar o seu povo por rejeitá-lo e aos seus 

ensinamentos, Deus prometia: levantarei o tabernáculo caído de Davi (conf. v. 

11). Essa expressão pode ser compreendida como a cidade de Davi ou o templo 

de Davi, porém o mais provável é que se referisse a dinastia de Davi, apontando 

para uma estrutura frágil. Com isso se advertia os futuros reis que a prosperidade 

de Judá dependia da sua fidelidade a Deus. No Salmo 89.38-51 e em Jeremias 

30.9 se utilizam expressões semelhantes. De qualquer maneira, um profeta 

inteligente e visionário como Amós percebia que mais cedo ou mais tarde a cidade 

de Jerusalém também cairia diante de um inimigo estrangeiro por causa dos seus 

pecados de imoralidade e idolatria.  

Entretanto, em meio ao juízo e a condenação, Deus não se esquecera do seu 

povo e lhes deu a esperança para o futuro. As bênçãos viriam por meio da 

natureza numa fertilidade e produtividade jamais conhecidas. Ele traria o povo do 

cativeiro; eles edificariam suas casas e plantariam suas vinhas e suas hortas. 

Essas promessas produziriam uma viva esperança. 

O 2º aspecto da restauração refere-se à conquista dos inimigos, v.12 

12 para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são 

chamadas pelo meu nome, diz o SENHOR, que faz estas coisas.  
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Em Atos 15.16-18, Tiago, meio irmão de Jesus (conf. Mt 13.55; Jo 7.3-5; At 1.14) 

citou as palavras de Amós, deixando fora apenas o nome de Edom, usando o 

texto como profecia de que os gentios iriam buscar o Senhor. Na verdade o texto 

grego da Septuaginta (LXX), traduzido por volta de 200 aC., diz o mesmo que as 

palavras de Tiago em Atos 15. 

De qualquer maneira, Edom, apesar de seu parentesco com Israel, muitas vezes 

de comportou como inimigo do reino de Davi, e “naquele dia” Deus permitiria que 

seu povo possuísse o seu território, conforme as palavras de Amós nesse verso 

doze. 

Como destacou apropriadamente César (2004, p. 142), Deus é assim mesmo: Ele 

quebra e concerta. Ele derruba e ele levanta. Ele destrói e reconstrói. Ele deixa 

adoecer e depois ele mesmo cura. Ele acusa e depois, por sua misericórdia e 

graça ele justifica. Mas Deus faz tudo isso com o propósito de recuperar o 

pecador. Depois de deixar bem claro que ninguém poderia fugir dele, conforme 

vimos nos primeiros quatro versos desse capítulo, Deus deixa de falar de castigo e 

destruição e começa a falar de bênçãos, reconstrução e restauração.  

Deus prometeu trazer Israel de volta a sua terra, a terra da promessa para que 

nunca mais fosse de lá desarraigado. Qualquer nação que tivesse se aproveitado 

do infortúnio de Israel haveria de sofrer, teria que devolver o território tomado de 

Israel. Mas, além dessas questões materiais e físicas, na verdade, o profeta 

estava se referindo ao reinado espiritual do Messias sobre todos os que, 

voluntariamente, se tornassem seus súditos, fossem indivíduos ou nações (conf. 

Sl 72; Is 2.1-4; Mq 4.1-4). 
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O 3º aspecto da restauração refere-se à abundância de bênçãos, vs, 13-15 

13 Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que o que lavra segue logo ao que 

ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente; os montes destilarão 

mosto, e todos os outeiros se derreterão. 14 Mudarei a sorte do meu povo de 

Israel; reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas 

e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. 15 Plantá-los-

ei na sua terra, e, dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o 

SENHOR, teu Deus. 

Os escritores bíblicos falam da glória da época messiânica com uma linguagem 

poética, usando termos concretos para mostrar o rico sentido dos conceitos 

espirituais.  

Assim, o verso 13 começa com uma frase clássica: Eis que vêm dias ... e esse 

dia poderia chegar a qualquer momento. Poderia vir logo ou poderia demorar 

muitos anos, entretanto seria um dia de um novo começo na história do mundo, 

seria o amanhecer da época dourada quando o reino do Messias seria o único 

reino sobre a face da terra. Como mencionamos, Isaias 2 e Miquéias 4 usam a 

frase para referirem-se a época gloriosa quando haverá paz mundial e todas as 

nações subirão até Jerusalém para receber a Lei do Senhor. 

A futura prosperidade de Israel se expressou através de uma figura muito bonita: 

Na época da semeadura ainda haverá colheita a fazer e na época da colheita 

ainda seria o tempo próprio da semeadura. Assim também aconteceria com os 

que trabalham com as uvas. Enfim, seria um tempo de grande prosperidade, como 

a promessa feita anteriormente (conf. Lv. 26.5)   
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Mas, não haveria somente abundância de alimento, mas também de bênçãos 

espirituais. É interessante perceber que o verso 14 é exatamente o oposto de 

5.11: nunca mais trabalhariam para que outros comessem o fruto do seu trabalho. 

E, com as palavras do verso 15, certamente, Amós como um homem do campo, 

teve grande alegria em poder anunciar que nunca mais o povo seria arrancado 

forçosamente da sua terra. Iriam habitar na terra prometida, sob as bênçãos 

divinas (conf. Sl 1.3). 

Diferente de Elias e Eliseu, Amós não promoveu um luta contra Jeroboão II. 

Compreendeu que o que era necessário era uma transformação moral e espiritual. 

Todo o povo, os ricos, os governantes e as autoridades religiosas teriam que 

deixar a injustiça, a opressão e permitir que a justiça corresse como um rio e 

inundasse toda a sociedade (conf. 5.24). 

Embora tenha usado uma linguagem forte, Amós sabia que havia um equilíbrio 

perfeito entre o juízo e a misericórdia de Deus. Por isso, o seu apelo foi para que o 

povo buscasse a Deus e vivesse, buscai o bem e não o mal, para que vivais 

(conf. 514). 

Por certo, Amós não viu essa mudança na sua geração, mas sabia que Deus daria 

vida nova aos que lhe obedecessem. E isso aconteceu através de Jesus Cristo.  

Conclusão 

Querido amigo, necessitamos proclamar e ensinar essas palavras de Amós. 

Embora o pecado reine nas corporações multinacionais, nos governos, nas 

indústrias, nas organizações não governamentais, ele reina e domina o coração 

das pessoas de todas as nações, sem distinção de sexo, raça, posição social ou 



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: Amós 9.11-15 
TEMA: A promessa de restauração 
Nº 1060 Data da produção: set/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves 

11 
econômica. Por isso devemos, além de mostrar o pecado, com amor, devemos 

mostrar que Jesus é o único caminho, a única solução para deter a injustiça. A 

nação, a família, ou a pessoa que segue o caminho de Israel, experimentará o 

terrível juízo de Deus, mas aqueles que se arrependerem e dependerem de Deus, 

de sua graça e perdão, certamente serão abençoados e serão felizes; serão 

restaurados.  

Deus o abençoe. Um grande abraço. Até o próximo programa com o estudo da 

segunda carta de Pedro. 2770 

 


