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A figura do profeta Amós : sAm['relembra o verbo sm;[', que significa “levar, carregar”; com 

isso, seu nome pode ser uma forma abreviada de “Amasias”, tendo o sentido de “O 
Senhor levou”, indicando o reconhecimento de uma intervenção divina favorável à 
pessoa. 

Era originário de Técoa([;AqT.), cidade ao sul de Jerusalém cerca de 18km, própria 

para a criação de gado e não para a agricultura; por conseguinte, era criador de ovelhas 
(~ydIq.NOerqEAb) e cultivava sicômoros (parecidos com figos, dando em cachos, comuns na 

região da Palestina) para alimentá-los (Am 1,1; 7,14). Ele não foi um profeta oficial como 
Amasias, mas foi um profeta do povo: “Javé tirou-me junto do rebanho e Javé me disse: 
‘Vai, profetiza meu povo, Israel!’” (Am 7,14-15). 

 
Contexto : Seu “ministério” profético deve ter acontecido entre 760-750 a.C. durante o 
reinado de Jeroboão II no Reino de Israel e de Ozias no Reino de Judá. Este foi um 
período muito próspero para Israel e Judá, pois não havia a ameaça da Síria. O resultado 
deste ambiente de estabilidade política proporcionou condições para que os reis Jeroboão 
II (Israel) e Ozias (Judá) expandissem novamente as fronteiras da Palestina. Isso 
possibilitou a retomada do comércio internacional e da agricultura proporcionando, desta 
forma, a estabilidade econômica (Am 4,1-3). 

Em contrapartida ao desenvolvimento (e enriquecimento) do Estado e seu aparato 
administrativo caro para sua manutenção, a distribuição da “renda” não foi equitativa, 
fazendo surgir uma classe rica que se beneficiava deste enriquecimento. Em sua maioria, 
a população se constituía de pequenos proprietários camponeses e pastores, não 
acostumados a sustentar todo esse aparato estatal e o comércio feroz: acostumados com 
uma sociedade tribal, voltada para a solidariedade entre todos, agora eles têm que se 
enquadrar num sistema mercantilista ambicioso e cruel. Para isso, o estado cobrava 
pesados impostos ou, até mesmo, tomava as terras para determinar o que se deveria 
produzir em vista do comércio; com isso, muitos tiveram de se escravizar para poder 
sustentar sua família. O resultado disso foi a miséria do povo (2Rs 14,26; Am 2,6; 8,6). 
 

Mensagem 
1) 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). 
Em resumo, Amós critica o estado tributário (rei), suas instituições (exército e a religião; o 
tribunal e os impostos) e seus agentes (funcionários reiais), e os fortes da sociedade civil 
de Israel. 
2) 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. 
3) Esperança: Amós espera a vinda do “dia do Senhor”, dia de trevas e de luz (5,18), 
como muitos esperavam. Só Deus poderia mudar a sorte do seu povo em um tempo de 
paz. O “resto fiel de José” poderá ser salvo (5,15). 
 
Processo de redação: 
- Momento inicial: a própria pregação de Amós no Santuário de Betel e na capital 
Samaria, cerca dos anos 760 ou 750 a.C., do qual surgem dois blocos, que são 
“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: feita após a destruição do Reino de Israel, indica 
que a destruição do Norte serve como sinal de advertência para um possível desastre 
similar no Sul. 
- Atualização na época de Josias, cerca de 620 a.C. 
- Releitura deuteronomista no exílio. 
- Releitura pós-exílica. 
 
Divisão do livro 
1,1-2: Introdução e tema do livro. 
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). 

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). 

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). 

9,11-15: Conclusão. Promessa de restauração. 


