
ESBOÇO DA AULA DE 10/07/16 - IGREJA BATISTA BETEL 

O PAPEL DA IGREJA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO A PARTIR DO PROFETA AMÓS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Sabemos que a Igreja de Jesus Cristo tem responsabilidades diante de Deus, pois é o povo 

que leva o nome dEle. Esta aula tem como objetivo traçar qual seria o papel profético da Igreja no 

mundo de hoje e, como base, será usado o livro do profeta Amós para definir esse papel.  

Então a pergunta que esta aula busca responder é: qual é a responsabilidade ou o dever 

da Igreja nos tempos atuais no nosso país? O que a vida e a mensagem do profeta Amós possuem 

para nos ensinar? 

a. CONTEXTO DE AMÓS 

 760 A 750 a.C; 

 O rei de Judá era Uzias (2 Crônicas 26.1-22); 

 O rei de Israel (Reino do Norte) era Jeroboão (2 Reis 14.23-29); 

 Foram tempos de prosperidade financeira, vitórias nas guerras, expansão de território e 

paz entre os dois reinos (que estavam divididos); 

 Era chamada de “a era de ouro”. Foi o ápice da prosperidade de Israel; 

- Questões sociais 

 Divisão entre ricos e pobres; 

 Opressão e escravidão dos pobres por parte dos mais abastados (2.6b,7a); 

 Acúmulo de bens de forma ilícita (3.10b); 

 Corrupção da justiça (5.7) 

- Questões morais e religiosas 

 Incesto (2.7b) 

 Idolatria no meio do povo de Israel (2.8; 5.25-26) 

 Ingratidão (2.10-12) 

 Impostos exagerados (5.11a) 

 Orgulho (6.8) 

 

b. CONTEXTO ATUAL NO BRASIL 

 Corrupção 

 Violência 

 Injustiça social 

 Impostos exagerados 

 Acúmulo de bens de forma ilícita 

 Idolatria (inclusive no meio evangélico) 

 Heresias 



 

 

2. A MENSAGEM DO PROFETA AMÓS 

Amós, bem como Isaías, enxergaram além das aparências. Deus mostrou a eles que, por 

trás da prosperidade financeira dos reis e do povo, estava uma triste verdade: Os israelitas 

disseram "não" a Deus em todas as áreas da vida! (David Hubbard). 

No geral, as profecias que Deus levantou Amós para proferir consistiam em atacar a divisão 

entre ricos e pobres ou a opressão dos ricos sobre os pobres (Amós 2.6-7.) A mensagem de Amós 

anunciava o fim de Israel com o julgamento de Deus por causa da apostasia religiosa, decadência 

moral e social, injustiça nos tribunais e corrupção política.  

A hipocrisia do povo era tão grande, que Deus rejeita os cultos dos israelitas (5.21-23) e 

incentiva ironicamente que os israelitas continuassem a descer para o lugar de adoração para 

pecar mais (6.4-5), pois era o que eles faziam quando iam ao templo. 

PALAVRA-CHAVE: JUSTIÇA!    (5.24) 

Israel foi condenada por Deus por causa da falta de justiça. Sendo o povo de Deus, Israel 

deveria ser exemplo de justiça em todos os aspectos: nos tribunais, economia, no tratamento com 

os pobres e na conduta moral. Amós foi levantado por Deus porque Israel falhou na justiça. 

No livro "Justiça: Entrevista com o profeta Amós", Francisco Ribeiro afirma que as palavras 

de Amós em 5.21-22 condenam a incoerência entre a vida religiosa e a vida prática, entre o 

culto e a vida em comunidade. 

 Portanto, para Amós não existe a possibilidade de viver uma vida religiosa sem a 

prática da justiça. E, por causa disso, Deus decretou seu JUÍZO sobre Israel. 

Uma observação que deve ser feita é que Deus não demoniza o dinheiro ou as riquezas. 

O que Deus condena por meio de Amós são as riquezas adquiridas de maneira ilícita e por meio 

da exploração dos pobres. E isso é pecado grave diante de Deus (8.4-8) 

 

3. O EXEMPLO DA VIDA DE AMÓS 

Além da mensagem do livro, é possível retirarmos três lições da vida de Amós que 

contribuem para a definição do papel da igreja no mundo contemporâneo: 

(1) Amós não era profeta de formação ou de profissão (1.1) 

(2) Amós respondeu ao chamado de Deus para ser profeta 

(3) Amós, provavelmente, conhecia bem a realidade do seu povo por ser cultivador de figos 

silvestres (sicômoros), que cresciam fora de sua cidade. 



Com isso podemos aprender que, para cumprir o nosso papel no mundo, (1) não é 

necessário ser instruído, formado em teologia ou especialista em Bíblia. (2) Devemos ser 

obedientes ao chamado de Deus para pregar Sua Palavra à toda criatura não importando o que 

devemos deixar para trás ou sofrer por causa disso. (3) É preciso conhecermos as necessidades 

do tempo em que vivemos. Buscar conhecer a realidade social, política, econômica e religiosa do 

nosso povo. 

 
4. ENTÃO, QUAL É O PAPEL PROFÉTICO DA IGREJA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO? 

Com base em tudo que foi visto aqui, só há uma definição possível para o papel da igreja no 

mundo contemporâneo a partir do livro de Amós: 

Denunciar as injustiças que a igreja, o Estado e o povo cometem. Injustiças sociais, 

jurídicas, econômicas, religiosas ou qualquer outro tipo de injustiça.  

É papel da igreja apontar as falsas doutrinas, não importando que igreja, pastor ou líder a 

esteja pregando. O povo de Deus, que é a Igreja de Jesus, é a voz profética de Deus para trazer 

a justiça do Evangelho, que produz salvação e que também olha para as questões do nosso dia a 

dia. Amós condenou as nações vizinhas de Israel, mas depois não poupou o povo escolhido (seu 

próprio povo) de Deus das duras palavras que Deus lhe havia revelado. 

A mensagem de Amós não é uma mensagem Marxista ou comunista. Mas, sim, uma 

mensagem de amor ao próximo que é pregada também por Jesus em Mateus 25.31-46, que 

ensina a preocupação com a necessidade física dos menos favorecidos. 

A mensagem de Jesus não se tratava de um sistema político ou econômico. Mas sabemos, 

com base no Novo Testamento, que Jesus se preocupou com o ser humano por inteiro. Para Ele 

não existe a ideia compartimentada do homem: homem espiritual, homem social, homem político 

etc. (Sabe quando dizemos que nossa vida pessoal, espiritual, financeira, profissional não vai 

bem? Isso não existe para Jesus). "O que existe é homem concreto [não dividido] que possui 

todas essas dimensões: econômica, política, religiosa" (J. E. Martins Terra). 

O papel da igreja é denunciar a injustiça. Mas ela só pode fazer isso, como vemos no livro 

de Amós, se ela viver a JUSTIÇA divina na prática (teoria e prática). Ela deve ser exemplo de 

justiça, bondade, amor e generosidade assim como Jesus foi. E só dessa forma, poderá realizar 

sua missão profética no mundo, que é a de anunciar A BOA NOVA DO EVANGELHO DE JESUS 

CRISTO – (5.14-15; 9.11-15). 

 O papel da igreja é "encarnar os valores do reino de Deus e testificar 

do amor e da justiça revelados em Jesus Cristo, no poder do Espírito, em função 

da transformação da vida humana em todas as suas dimensões" (René Padilla) 


