
1 
 

O PAPEL PROFÉTICO DA IGREJA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO A PARTIR DO 

LIVRO DO PROFETA AMÓS 

 

por Lucas Ávila 

lucasavila.wordpress.com 

 
 

Para elaborar qual seria o papel profético da Igreja no mundo contemporâneo a partir do livro do 

profeta Amós é necessário entender o que estava acontecendo naquele tempo e lugar que pudesse 

impulsionar o chamado de Deus para iniciar seu ministério profético de denúncia contra o povo do Norte 

de Israel. 

O período em que Amós profetizou pode ser datado em meados de 760 a 750 a.C. No início do 

livro se encontra a informação de que, no tempo das visões do profeta Amós, “Uzias era rei de Judá e 

Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel” (1.1b). A Bíblia demonstra que estes dois reis trouxeram 

estabilidade e prosperidade financeira para os territórios do Sul e do Norte de Israel, venceram guerras, 

expandiram suas fronteiras e viviam em paz entre si. É possível afirmar que, nesse período, Israel havia 

alcançado o ápice de prosperidade e paz como nunca houve antes ou haveria depois. Isso resultou em um 

tempo de equivalentes avanços econômicos para Judá.  

Contudo, Amós, como também o profeta Isaías, “viram além das aparências da denominada ‘era 

de ouro’ e enxergaram a podridão da decadência social e moral em Israel e Judá” (HILL; WALTON, 

2007, p.533). As profecias de Amós contra Israel consistiam em atacar, em diversos trechos, a divisão 

entre ricos e pobres ou a opressão dos ricos sobre os pobres. Isso é demonstrado logo nas primeiras 

palavras do profeta direcionadas à nação de Israel: “[vocês] vendem por prata o justo, e por um par de 

sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam a justiça ao 

oprimido” (2.6b,7). As profecias também condenavam o acúmulo de bens adquiridos de maneira ilícita: 

“eles, que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam” (3.10b). 

Além da injustiça social, o profeta Amós também condenou veementemente a decadência moral 

do povo. Seus escritos demonstram que havia em Israel imoralidade sexual (2.7b), idolatria (2.8), 

ingratidão (2.10-12), injustiça nos tribunais (5.7), orgulho (6.8) e tantos outros pecados que levaram à 

mensagem de juízo divino que se encontra no livro de Amós. A decadência era tão grande que, no capítulo 

8, o profeta tem uma visão comparando Israel a frutas maduras: maduras para o juízo de Deus (8.1,2). As 

palavras do profeta Isaías confirmam a situação moral e social de Israel naquele tempo: “Ah, nação 

pecadora, povo carregado de iniquidade! Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção! Abandonaram o 

SENHOR, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram”. (Is 1.4). 
 

1. A MENSAGEM DE AMÓS 
 

As palavras do profeta Amós não poupavam nenhum dos erros do povo de Israel. A mensagem 

do “pregador-pastor”, segundo HILL e WALTON (2007, p.535), era de que o fim de Israel havia chegado 

como resultado da apostasia religiosa, decadência moral e social, injustiça nos tribunais e corrupção 

política. A hipocrisia religiosa que Israel usava para cobrir seus pecados é condenada pelo profeta que, de 

maneira irônica, incentiva o povo a ir a Betel, lugar de adoração, para pecar ainda mais, oferecendo seus 
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sacrifícios, dízimos, ofertas de gratidão e ofertas voluntárias (6.4-5). Não há motivos para pensar, contudo, 

que esses rituais de adoração fossem errados por si só, mas sim que, não é possível adorar e sacrificar a 

Deus quando existe opressão contra os necessitados e, ainda mais, quando não se reconhece a gravidade 

desse erro. O próprio Deus diz que abominava as festas religiosas e assembleias solenes do povo por causa 

da decadência dos israelitas (5.21). 

“Justiça” é a palavra que sintetiza a mensagem de Amós. O Reino do Norte foi condenado pelo 

profeta por causa do sofrimento que os fracos, pobres, aflitos e inocentes estavam passando por causa dos 

mais abastados. Sendo o povo de Javé, Israel deveria ser exemplo de justiça nos tribunais, nas economias, 

no tratamento dos mais pobres e na conduta de vida. Por não cumprirem o requisito da justiça divina, o 

profeta Amós foi levantado por Deus como resposta ao clamor dos oprimidos. Portanto, para que a 

religiosidade de Israel fosse aceita por Deus, era necessário que a retidão corresse como um rio entre eles 

e “ a justiça como um rio perene” (5.24). 

Francisco Souza Ribeiro, em sua obra “Justiça: Entrevista com o profeta Amós”, interpreta as 

palavras de Amós em 5.21-22 contra o culto de Israel como uma mensagem que condena a incoerência 

ente a vida religiosa e prática, entre o culto e a vida cotidiana. Ribeiro entende que Israel abandonou a 

Aliança, que consistia em um relacionamento vertical (povo e Deus) e horizontal (povo e povo) 

(RIBEIRO, 1996, p.99). Portanto, para Amós a religião e a prática da justiça social não podem andar 

separadas. Entretanto, a mensagem de Amós não consistia somente em apontar os pecados de Israel, mas 

era também uma chamada ao arrependimento, à volta aos padrões de conduta da aliança com Javé e ao 

abandono da ideia de que o “Dia do Senhor” seria apenas um dia de benção nacional (HILL e WALTON 

(2007, p.535). 

2. JUSTIÇA EM TODOS OS ASPECTOS 
 

É importante ressaltar, contudo, que Amós não direcionou sua mensagem aos ricos simplesmente 

porque reprovava a riqueza em si. Sua profecia condenava a prosperidade alcançada de maneira ilícita, 

por meio de corrupção e abuso do pobre: 

Assim diz o Senhor: “Por três transgressões de Israel, e ainda mais por quatro, não anularei o 

castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos 

necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido [...]”. “Eles não sabem 

agir com retidão”, afirma o Senhor, “eles, que acumulam em seus palácios o que roubaram e 

saquearam” [...]. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Basã que estão no monte de Samaria, 

vocês, que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: 

‘Tragam bebidas e vamos beber!’”. (Amós 2.6-7; 3.10 e 4.1) 

A mensagem do profeta era direcionada contra as injustiças sociais, opressão contra o pobre, 

corrupção etc., mas não contra a riqueza. Não há no texto nenhum tipo de “demonização” do dinheiro ou 

dos ricos. Há, contudo, um alerta profético contra uma religião que vive somente da aparência dos rituais 

(4.1-5) e se esquece da justa conduta no tribunal e nas relações sociais e econômicas. Os oráculos de Amós 

abrangeram, portanto, três aspectos da vida de Israel: a justiça nos tribunais, a fartura dos ricos e o estado 

decadente dos cultos dedicados a Deus (BRUCE, 2009, p.1242). 
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3. APRENDENDO COM A VIDA DO PROFETA 
 

Além da mensagem que o profeta Amós ensina à Igreja contemporânea, é possível retirar 

aspectos importantes da vida e da chamada de Amós que contribuem para a lição de seu livro. A primeira 

característica de Amós é que ele era criador de ovelhas (1.1), o que significa que ele não era profeta com 

formação, como ele mesmo diz em 7.14. A segunda característica do profeta é que ele foi chamado por 

Deus para ser agente de transformação em Israel, e respondeu ao chamado saindo de sua cidade (Tecoa) 

que ficava ao sul de Jerusalém e abandonando seu trabalho diário. Além disso, segundo Ribeiro (1996, 

p.19-20), Amós provavelmente conhecia bem a realidade social, política e econômica da terra de Israel, 

pois, por ser cultivador de figos silvestres (sicômoros) era necessário que ele viajasse bastante (esse fruto 

crescia na região do Mar Morto e do Sefela e não em sua cidade, Tecoa).  

Portanto, com base nessas três características do profeta (leigo, obediente ao chamado de Deus e 

conhecedor de seu povo), a igreja contemporânea pode aprender três lições: (1) não é necessário ser 

especialista em teologia para cumprir sua missão. Amós não vinha de nenhuma família ou grupo de 

profetas e nem se reconhecia como um profeta (7.14). Isso não significa, é claro, que os cristãos não 

devam ser bons conhecedores das Escrituras, mas sim, que a missão da Igreja é para a Igreja toda, todos 

os seus membros, crentes em Jesus Cristo, seja ele teólogo, pastor, médico, pintor, músico, professor, 

advogado ou qualquer outra coisa. O requisito básico para o cumprimento da missão não é o conhecimento 

acadêmico, mas sim a compreensão do chamado que Deus faz a cada um dos seus. Isso leva à segunda 

lição: (2) é necessário compreender o chamado de Deus e cumpri-lo a qualquer custo. O profeta Amós 

não relutou em sair de sua terra e largar seus bens e trabalho para trás para cumprir e obedecer ao chamado 

de Deus. Quando já estava nas terras do Reino do Norte, não cedeu às pressões dos que quiseram impedi-

lo de cumprir sua missão (7.12-14). Com isso, a igreja deve entender que seu templo físico, patrimônios 

e estruturas não são mais importantes que a sua missão, que é dada por Deus. Além disso, a igreja deve 

estar preparada para enfrentar tentativas, humanas e diabólicas, de frear sua missão e vencê-las a qualquer 

custo para cumprir o que Deus designou.  

A terceira e última lição consiste em que (3) é necessário conhecer as reais necessidades de seu 

povo, bem como sua situação social, política e econômica. Como abordado antes, a missão da igreja tem 

tudo a ver com a vida social, econômica e política das pessoas. Portanto, é de extrema necessidade que a 

Igreja conheça os alvos da missão de Deus e seja empática em relação às necessidades e sofrimentos do 

próximo. 

 

4. CONCLUSÃO: O PAPEL PROFÉTICO DA IGREJA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

A PARTIR DO PROFETA AMÓS 
 

Com base nas informações retiradas do texto bíblico quanto a vida e a mensagem do profeta Amós, 

é possível afirmar que o papel profético da igreja consiste em denunciar os pecados da Igreja, do Estado 

e da população nos aspectos morais, éticos, religiosos e socioeconômicos.  Essa denúncia deve proclamar 

e promover justiça: a justiça do Evangelho de Jesus Cristo, que vem pela fé e a justiça social, política, 

econômica e judiciária. A missão da Igreja, portanto, é abrangente e completa, devendo ser, ao mesmo 

tempo, uma mensagem de salvação e de juízo sobre toda e qualquer injustiça (PADILLA, 2009, p.38). 
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É verdade que Jesus não revelou uma doutrina econômica, social ou política. A mensagem de 

Jesus é religiosa, pois se trata da boa nova de salvação dos pecadores e do anúncio da chegada do reino 

de Deus. Contudo, o homem econômico, político ou religioso, compartimentado dessa forma, não existe. 

O que existe, na verdade, 
 

é homem concreto que possui todas essas dimensões: econômica, política, religiosa. E é esse 

homem concreto e não apenas as almas que Cristo veio salvar. Por isso, onde há uma 

exploração dos fracos, [...] uma violação dos direitos humanos, [...] qualquer violência, Cristo 

ergue a sua voz profética: Mt 23.23 [...] (TERRA, 1979, p.112). 
  

É por causa do fato de que o homem é concreto, não compartimentado, que Deus não aceita a 

religiosidade do Seu Povo quando ela não está vinculada com a preocupação com os demais aspectos do 

ser humano. O profeta Isaías, que também profetizou no período antes do exílio babilônico, expressa o 

mesmo desejo de Deus que encontramos no livro de Amós: “O jejum que desejo não é este: soltar as 

correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? ” 

(Isaías 58.6). 

Quando se diz que a missão da igreja é denunciar os pecados de injustiça é preciso dizer, contudo, 

que a Igreja só pode fazer isso por meio da pregação quando também o faz por meio da ação, sendo ela o 

exemplo profético de tudo o que diz. Como afirma René Padilla (2009, p.18), o propósito 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”.  

Essa necessidade de “encarnar” (ser exemplo prático) para validar o “testificar” (pregação) é 

claramente exigida por Deus no livro de Amós por meio de trechos como os do capítulo 4, que ironiza as 

ofertas que o povo fazia e do capítulo 5, onde Deus rejeita de maneira voraz os cultos que Israel estava 

realizando. A missão da Igreja no mundo contemporâneo consiste em mostrar e demonstrar a vontade de 

Deus para a humanidade, por meio da pregação do Evangelho e da promoção da Justiça de Deus, que é 

eficaz em todos os aspectos da vida humana. 
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