
                     Estudo de Célula – Semana de 01/11/20 a 07/11/20 
   

   Série: “Uma conversa com os profetas” 
 

Estamos em nosso sétimo encontro desta série e temos aprendido muito com estes servos de Deus, 
que decidiram verdadeiramente serem “boca de Deus” em suas gerações.  

Hoje aprenderemos com Amós, um homem do campo e de família humilde, criador de rebanhos e 
produtor de figos silvestres, sem aparente vocação para o ofício profético, mas que provavelmente por 
isso mesmo, Deus o levanta para ser uma voz profética contra todo tipo de injustiça, desigualdade e 
opressão sobre os pobres e desfavorecidos da sua época. 
 

 

7º ESTUDO: A VOZ DA JUSTIÇA SOCIAL 
 

OBJETIVO: Encorajar cada participante a se levantar como a voz de Deus contra toda e qualquer injustiça social, 
independente da posição que ocupe. 
 

BASE BÍBLICA: “Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês 
oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais.”  Amós 5:12 
 

COMPARTILHAMENTO: 
Deus costuma escolher as coisas loucas para confundir as sábias (1 Corintios 1:27) e com Amós não foi 
diferente! Ele não se contentava em denunciar genericamente a injustiça social, mas a denunciava 
especificamente: os juízes que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam dos subornos / os ricos que 
acumulavam cada vez mais e criavam um regime de opressão / as mulheres ricas que estimulavam seus 
maridos a explorar os pobres para viverem no luxo / os que roubavam e exploravam os desfavorecidos, mas 
depois iam ao santuário orar e dizimar / os comerciantes ladrões sem escrúpulo que deixavam os pobres sem 
possibilidades de comprar e vender as mercadorias por um preço justo. 
 

1- ANALISANDO O POSICIONAMENTO DE AMÓS, QUE ATITUDES VOCÊ PERCEBE QUE PRECISA 
APLICAR EM SUA VIDA NOS DIAS DE HOJE A FIM DE SER UMA VOZ PROFÉTICA EM FAVOR DA 
JUSTIÇA SOCIAL? 
 

Diante das injustiças sociais, assim como o profeta Amós, nós precisamos: 
 

 OBEDECER AO CHAMADO DE DEUS – AMÓS 7:14,15 “Amós respondeu a Amazias: „Eu não sou 
profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos 
silvestres. Mas o SENHOR me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o 
meu povo‟”. A resposta que Amós libera a Amazias demonstra que o seu coração não estava preso a um 
título ou a um cargo, mas sim disposto a obedecer a Deus servindo pessoas. O nosso papel é atender ao Seu 
chamado! Lembre-se que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração (1 Samuel 16:7). Deus não 
procura por profissionais, mas por pessoas dispostas a obedecer e dizer sim para a missão que Ele deseja 
entregar. Por isso nunca permita que o espírito de covardia e o falso sentimento de inadequação te impeça de 
obedecer ao chamado de Deus! 

 

 SER TESTEMUNHA E NÃO JUÍZ – AMÓS 5.4 “Assim diz o SENHOR à nação de Israel: "Busquem-me e 
terão vida.” O profeta Amós carregava uma mensagem de vida em meio a uma realidade de crises sociais e 
espirituais que o povo vivia. Mostrando às pessoas que Deus está acessível, podemos buscá-Lo, sendo 
necessário para cada pessoa se arrepender dos seus maus caminhos e voltar o seu coração para Ele. Deus 
nunca está contra ou longe, mas sim a favor e perto dos que O buscam! Ainda que tenhamos que lidar com 
injustiças, desigualdades e opressões, acredite, Deus não está interessado em condenar ninguém. Sendo 
assim, eu e você também não temos o direito de exercer o papel de juíz sobre as pessoas, mas recebemos a 
missão de sermos testemunhas de uma mensagem de vida em Cristo, agindo como combatentes em 
realidades espirituais contra os poderes e autoridades do mal nas regiões celestiais (Efésios 6:12). 

 

 

 ANSIAR PELA VOLTA DE CRISTO – AMÓS 9.13 “Dias virão, declara o SENHOR, em que a ceifa 
continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos 
montes e fluirá de todas as colinas” Embora a profecia de Amós esteja voltada para Israel e nações 
vizinhas, tendo o seu cumprimento séculos antes da primeira vinda de Cristo, culminando com o retorno dos 
descendentes cativos tanto de Israel como de Judá em 537 a.C para reconstruírem sua terra natal, cremos 
que dentro em breve o nosso Senhor voltará para trazer plena restauração sobre a humanidade. E nós 
podemos ansiar por isso hoje. Assim, a despeito da justiça falível e corrupta terrena e dos errantes 
subversivos, breve está o dia em que todos irão prestar contas dos seus atos ao nosso Deus, e para os que 
venceram com Cristo não haverá mais choro, nem clamor ou dor, viveremos com Jesus para sempre. 

 

2-  ASSIM COMO AMÓS FOI UMA VOZ CONTRA AS INJUSTIÇAS SOCIAIS, DEUS QUER FAZER DE NÓS 
VOZES HOJE TAMBÉM. ELE PODE CONTAR COM VOCÊ? 

 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Deus não está limitado aos nossos contextos e tem poder para 
transformar quem somos quando dizemos sim ao Seu chamado” 


