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A vida de Amós nos traz grandes li-
ções. Este homem de Deus foi encon-
trado pelo Senhor no meio dos bois e 
dos figos bravos (ou sicômoros), e essa 
especificidade de sua história é de suma 
importância para entendermos como 
Deus age em nossa vida. 

Algumas pessoas aparentemente já 
nascem no lugar certo; vivendo em cir-
cunstâncias favoráveis ao conhecimen-
to  das coisas de Deus e ao propósito de 
suas vidas. Um bom exemplo disso é o 
profeta, sacerdote e juiz Samuel, que 
foi criado, desde bem jovem, dentro do 
ministério que lhe foi designado pelo 
Espírito Santo. Além de Samuel, pode-
ríamos citar outros exemplos como: 

• Sansão. Apesar de não ter vivido 
100% de seu ministério como deveria, 
Sansão nasceu com um propósito já 
conhecido e aprendeu, desde criança, 
como deveria desenvolvê-lo.

• João Batista. Nasceu, cresceu e vi-
veu para o seu propósito: abrir caminho 
para Jesus Cristo. 

• Josias. Foi preparado para assumir 

2º Trimestre de 2021
Tema: Profetas Menores

O improvável: de boiadeiro a profeta

PÁGINA  1 / 2

o trono ainda criança, tendo escolhido 
temer ao Senhor em seu reinado.

Embora tenha sido usado por Deus 
para profetizar ao povo, Amós precisou 
mudar muitas coisas por amor ao pro-
pósito que o Senhor estabelecera para 
sua vida, inclusive saindo de sua zona 
de conforto.

Antes de se tornar conhecido como 
profeta, Amós tinha uma ocupação, 
uma profissão, e não fazia parte de 
nenhum dos grupos religiosos de sua 
época. Ele, e possivelmente toda a sua 
família, tinha como atividades a agri-
cultura e a pecuária. Amós cuidava de 
bois e cultivava sicômoros, mas Deus 
quis usá-lo para profetizar aos povos da 
época. Às vezes, o Senhor muda com-
pletamente o rumo de nossa história, 
pois Ele tem todo o poder e autoridade 
nos céus e na terra.

É possível que Amós nunca tenha 
imaginado que se tornaria um grande 
profeta, mas com certeza ele era um 
homem reto e temente a Deus, o qual 
buscava quem pudesse ouvir a Sua voz 

Amós, o profeta 
do juízo 
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e obedecer ao Seu chamado. A escolha 
de Amós como mensageiro de Deus 
serve como inspiração para aqueles que 
julgam impossível mudar sua história 
para fazer a vontade do Senhor. Tenha 
fé e ousadia para deixar seus campos e 
viver o chamado sobrenatural em sua 
vida. Siga sem medo, pois Deus susten-
ta e capacita aqueles a quem chama.

Deus não se limita pelo que o ho-
mem pensa ou imagina; Ele levanta 
quem quer, no momento que deseja. 
Amós sabia de onde havia sido tirado 
para cumprir o propósito de profeti-
zar. Que sejamos como esse grande 
homem, que não se abalou por não ter 
sido o escolhido do povo, mas que ou-
sou por ter sido o escolhido de Deus!


