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Elementos da Profecia de Amós para apresentação – Disciplina: Literatura Profética 

 

Amós era pastor em Técua, 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 na 

situação de opressão. No princípio, alheio às confrarias proféticas, tomado por IHWH, é 

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).  

Teve uma profecia curta, que destaca-se na ambiência do Santuário cismático de Betel 

(Cf: 3,9; 4,1;6,1). Sua profecia se desenvolve no período (783-743), reinado de Jeroboão II. 

Época do ‘apogeu’ do Reino do Norte. Elemento fundamental da Profecia: O enriquecimento, 

o luxo de alguns é um insulto à pobreza dos oprimidos pelo Estado, pela corte do Reino. O 

esplendor do culto é uma blasfêmia, um disfarce para a ausência de uma religião verdadeira, 

contextualizada e comprometida com a vida das pessoas. Uma falsa segurança colocada nos 

ritos (5, 21-22). Fala-se no dia de IHWH, o mesmo termo aparece pela primeira vez em sua 

profecia. A Justiça de seu deus cairá sobre as nações, o dia de IHWH será de trevas, não de 

luz (5, 8ss), sendo assim, a Justiça será executada por um povo que o “verdadeiro” Deus 

chama (6,14) – Trata-se, possivelmente, da época de investida dos Assírios, tal povo está 

historicamente no horizonte do Profeta. 

Em (9,8): O Profeta abre uma possibilidade de misericórdia, de reconciliação, de uma 

salvação para a casa de Jacó, para o resto de José (5, 15), tal fato torna-se Interessante: 

Primeiro uso profético desse termo. A profecia centra-se, a saber, na doutrina: Deus, Senhor 

universal e “todo-poderoso”, defensor da justiça, expressa como uma segurança absoluta. 

Deus virá fazer justiça. Parece-nos, que o profeta não diz nada de novo, mas sua novidade está 

na força com a qual relembra as exigências do javismo puro.  

Quanto ao período redacional, o livro escrito chegou até nós com certa desordem, a 

entender, em particular, o relato em prosa (7, 10-17), que divide duas visões, estaria mais bem 



colocado no fim dos oráculos. Algumas passagens que poderíamos duvidar em relação à 

atribuição feita a Amós, como, por conseguinte, (4, 13; 5, 8-9; 9, 5-6), talvez tenha sido 

colocado posteriormente para uso litúrgico, sendo de natureza doxológica final, ou seja, de 

possíveis celebrações comunitárias da profecia. A Nova Bíblia Pastoral, por sua vez, nos 

retrata o processo de redação da profecia de Amós como complexo, pois pode ter passado por 

diversos momentos de reedição. Acredita-se que as suas palavras originais estejam nas 

coletâneas dos capítulos 3 a 6, a saber, foram acrescentados oráculos contra as nações e o 

relato das visões, provavelmente do mesmo círculo de autores (1-2, 7-9). Há uma hipótese de 

que essa junção tenha acontecido no reino do sul, após a queda do reino do norte. O 

acontecimento com Amasias, sacerdote do templo de Betel (7, 10-17), e a descrição dos 

abusos em Israel (8, 4-14), foram, possivelmente, inseridos por discípulos de Amós. Ainda 

temos as doxologias, citadas anteriormente, que podem ter sido incluídas no tempo de Josias, 

por volta do séc. VII a.c. , e aperfeiçoadas posteriormente (4, 13; 5, 8-9; 9, 5-6). No exílio 

temos a presença de outros redatores que acrescentaram os oráculos contra Tiro, Edom e Judá. 

Por último, encontramos uma mensagem de salvação, provavelmente, pós-exílica.   

O elemento fundamental ou o cerne da sua profecia é a denúncia do enriquecimento, 

do luxo de alguns, que se torna um insulto à pobreza dos oprimidos pelo Estado, pela corte do 

Reino, por aqueles que estão ligados à monarquia e ao templo. O esplendor do culto é uma 

blasfêmia, um disfarce para a ausência de uma religião verdadeira, contextualizada com a 

promoção da vida das pessoas. Entendemos a partir daí, que o grande desacordo de Amós está 

com aqueles que oprimem e consomem a vida do povo, retirando-os da terra – fonte de seu 

sustento natural, lugar de sua salvação e dignidade.  “Os ricos e os comerciantes crescem à 

custa de empréstimos usurários feitos aos pobres, com falsificação de pesos e medidas e com 

subornos aos juízes” 1 (3, 12).  

Amós nos parece estar no contexto dos breves oráculos contra Tiro, Edom e Judá (2, 

4-5), os quais, parecem ser do período do Exílio. Há uma discussão sobre a segunda parte ter 

sido acréscimo posterior. Discussões entre os limites de (9, 8b-10) e (9, 11-15). Não se deve 

confundi-lo com outros alcances proféticos, que aludem a promessas de salvação, como em 

(5, 15) e no contemporâneo Oséias; mas que é dito da Tenda arruinada de Davi, da vingança 

contra Edom, um retorno e re-estabelecimento de Israel, aludindo ao período exílico. 

Atribuído, com alguns retoques, a uma tradição deuteronomista.   

                                                           
1 Conferir introdução do Profeta Amós, na Nova Bíblia Pastoral, Paulus, 2015.  



 Cabe-nos, por fim, entender a profecia de Amós como uma palavra de IHWH, que se 

dirige como acusação contra uma estrutura de governo, que oprime e não dá possibilidades de 

vida aos pobres e pequeninos. A opção de Deus é pelos pobres, como a opção messiânica de 

Jesus de Nazaré também será marcante, futuramente no movimento de Jesus. 

 

A mensagem de Amós tem por horizonte a grandeza de Deus, seu poder e sua justiça que se 

estendem a todas as nações, mas tem sua predileção por Israel. Lembra as exigências da lei, 

especialmente da que ordena o culto e da que define os direitos dos pobres e dos indigentes. 

Amós proclama aos ricos, aos pobres, aos juízes e aos sacerdotes o que o evangelho voltará a 

dizer: Todas as vezes que o fizestes a um destes mais pequenos, foi mim que o fizestes (Mt  

25,40)2. 

 

 

Há na Profecia de Amós, como na de tantos outros profetas, de ontem e de hoje, um 

messianismo dos pobres. A justiça se (re) estabelecerá pela participação e pela redenção dos 

pobres. Podemos afirmar que o GO’El (O Redentor, o Vingador) dos pobres é o próprio Deus 

da vida, que deseja recuperar, sarar a dignidade de todas as pessoas. O lugar privilegiado da 

ação do Deus de Israel é partilhando da sua vida, faendo justiça ao pobre, ao indigente, ao 

excluído.  

 

 

                                                           
2 Conferir introdução do profeta Amós, in TEB: tradução Ecumênica da Bíblia.  


