
 

Quem era Amós? 
Amós era pastor em Técua (17 km ao sul de 

Jerusalém), nos limites do deserto de Judá. Era um 

homem simples, um campesino, que tem a riqueza 

e a autoridade para falar em nome daqueles que 

estão em situação de opressão. Seu nome significa 

"carregado" ou "carregador de fardos" . Foi 

chamado por IHWH e enviado a profetizar contra 

ISRAEL (7,4), especificamente contra os que 

oprimiam o povo. Não é profeta da corte nem do 

templo, nem membro de uma associação de 

profetas. Sua identidade está relacionada à 

experiência com a população campesina (Cf. 3, 8). 

Contextualização 

- O profeta Amós exerceu o seu ministério em 

Israel no século VIII a.C. (760 -750 a. C) , e foi 

contemporâneo de Jonas e Oséias;Ele “via” suas 

mensagens a respeito de Israel, o Reino do Norte; 

- O ministério de Amós, em Israel, foi 

desempenhado durante o reinado de Ozias, 

em Judá, e Jeroboão II, em Samaria. (767 - 

753 a.C). 

- Ele profetizou durante os dois anos que 

antecederam ao terremoto. A arqueologia 

apresenta diversas evidências que provam a 

ocorrência de um terremoto, nesse período, 

em várias localidades de Israel, inclusive 

Samaria.  

- Durante o ministério de Amós, o Reino do 

Norte achava-se em seu apogeu quanto à 

expansão territorial, à paz política e à 

prosperidade nacional; porém, internamente 

estava podre: idolatria, prazeres, hipocrisia e 

imoralidade, sistema judiciário corrompido e 

a opressão aos pobres. Obedecendo à vocação 

do Deus de Israel, Amós proclama 

corajosamente a sua mensagem centrada na 

justiça, retidão e retribuição divina.  

 
 

 

Mensagem 
 - Denúncias: rei (3,9-11; 6,1);tribunais que 

decidem contra o justo e indigente (5,10-12) 

e por suborno (5,12);tributos (2,8) e 

impostos (5,11-12); garantias e empréstimos 

(2,8); crítica ao exército; escravidão de 

prisioneiros de guerra e de devedores (1,6.9; 

2,6; 8,6);a religião, que justificam o 

processo de extorsão de tributos da 

população camponesa (Am 4,4-5; 5,21-23); 

comerciantes que se enriquecem às custas 

dos pobres (8,4-6); luxo e riqueza da classe 

alta (3,10.15; 4,1; 5,11; 6,4-7); senhoras 

nobres (4,1); proprietários (3,9- 11; 6,4-

6).Assim, toda essa prosperidade do estado 

serviu apenas para que Amós comparasse 

Israel com um cesto de frutos maduros de 

verão prontos para a execução do 

julgamento divino (Am 8,2-3). Portanto, 

Amós critica o estado tributário (rei), suas 

instituições (exército e a religião; o tribunal 

e os impostos) e seus agentes (funcionários 

reais), e os fortes da sociedade civil de 

Israel. 

 
 
 

 -Solução: conversão do povo, que se concretize 

em tribunais justos (5,15); não escravizar; o ser 

humano passar a amar o bem o a odiar o mal. 

- Esperança: Amós espera a vinda do “dia do 

Senhor”, dia de trevas e de luz (5,18). 
Redação 

- Momento inicial: a própria pregação de Amós 

no Santuário de Betel e na capital Samaria, cerca 

(760 ou 750 a.C.); dois blocos, (“panfletos”) que 

circulam entre os camponeses, podendo ter sido 

escritos pelo grupo de Amós (partes do bloco 

dos oráculos contra as nações em 1,3–6,14 e do 

ciclo das visões em 7,1–9,15). 

- Uma primeira releitura: pode ter acontecido 

antes da destruição do Reino do Norte em 722 

a.C., se reunindo num só documento os 

primitivos “panfletos” e acrescentando-se outros 

elementos. 

- Releitura realizada no Reino de Judá; 

- Atualização na época de Josias, ( 620 a.C). 

- Releitura deuteronomista no exílio. 

- Releitura pós-exílica. 

 

 

 
 



 

Estrutura do Livro e Temas 
Pode-se dividir o livro em três blocos (seções) 

+ introdução e conclusão. Veja: 

a)1,1-2: Introdução e tema do livro. 
I) 1,3–2,16: Ciclo dos oráculos contra as 

nações. Damasco-Síria (1,3-5); Gaza-Filisteia 

(1,6-8); Tiro-Fenícia (1,9-10); Edom (1,11-

12); Amon (1,13-15); Moab (2,1-3); Judá 

(2,4-5); Israel (2,6-16). 

II)3,1–6,14: Oráculos contra Israel. 

Particularmente os três “ais”: oráculos no 

âmbito social e jurídico (5,7-17), no âmbito 

religioso (5,18-27) e administrativo (6,1-11). 

III) 7,1–9,10: Ciclo das visões. 1ª visão (7,1-

3); 2ª visão (7,4-6); 3ª visão (7,7-9); 4ª visão 

(8,1- 3); 5ª visão (9,1-4).  

b)9,11-15: Conclusão.: Promessa de 

restauração. 

Críticas Importantes 
I Crítica ao exército: Início do livro. Foca nas 

atrocidades cometidas pelo exército onde aldeias 

são torturadas e deportadas. Tudo isso para 

garantir o interesse do Estado em áreas 

estratégicas. 

II Crítica à Religião Oficial: Segunda crítica na 

área pública. Os santuários serviam como correia 

de transmissão tributária do Estado. Os sacerdotes 

eram funcionários da corte (teologia dos 

sacrifícios). Vale destacar: culto/ teologia oficial, 

exploração e empobrecimento dos camponeses. 

III. Crítica à corte: Mais gastos na corte (luxo) e 

mais exploração de camponeses.  

IV: Crítica à Perversão do Direito: Corrupção 

no meio do povo nas relações econômicas 

(fraudes). 

V: Jurisprudência do Portão: Amós critica o 

enriquecimento ilícito e hostil nessa prática. 

 

 

Apresentação 
Na apresentação “Amós, do passado 

para o presente! “, procuramos 

Introduzir as principais informações e 

conteúdos do livro do profeta Amós, 

utilizando-nos de recursos exegéticos 

e hermenêuticos teatralizados. 
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