A Bíblia Inteira num Ano
Lição 22 – Os Livros de Oséias, Joel, e Amós
1. Oséias
Oséias foi um contemporâneo de Amós – ambos profetizando ao reino do norte, Israel. Oséias é chamado “o
profeta da hora zero” porque o estado espíritual de Israel não permitia mais o adiamento do julgamento de
Deus. O período em que Oséias viveu fica em 2 Reis 15-17 que conta da adoração de ídolos e sexo ilícito.
2. A Mensagem Central
“Vinde, e tornemos para o Senhor...” Oséias 6:1
A ideia tornemos ou voltaremos encontra-se 15 vezes em Oséias.
3. A Estrutura do Livro
O Casamento de Oséias – capítulos 1-3
Pecado, Julgamento, e Abençoamento de Israel – capítulos 4-14
4. O Casamento de Oséias Comparado com Deus e Israel – capítulos 1-3
(1) Através da angústia do seu próprio casamento, Oséias conseguiu ver o pecado de Israel contra Deus. A
esposa de Oseías, Gomer, é um tipo (retrato) da nação de Israel (1:1-4).
Os seus filhos foram nomeados para simbolizar julgamento:
Jezreel (1:4-5) significa Deus dispersa.
Lo-ruama (1:6-7) significa não tenham obtido misericórdia.
Lo-ami (1:8-9) significa não o meu povo.
A paciência, compaixão, castigo, e atos de redenção de Oséias são as mesmas qualidades que Deus teve,
tem, e terá para Israel pecaminoso.
(2) O castigo de Israel é descrito no capítulo 2. Este simbolismo e profecia foram cumpridos (2 Reis 15:19-20,
17:5-23). Novos nomes são dados aos filhos de Oséias para contar da restauração futura de Israel.
Jezreel, que foi disperso em 1:4-5, está junto em 1:11.
Lo-ruama (não tenham obtido misericórdia) é chamado só Ruama e obtenha misericórdia.
Lo-ami é (não o meu povo) é só Ami (meu povo).
(3) Os últimos dias descritos para Israel no capítulo 3.
Nestes tres primeiros capítulos temos a história completa de Israel – passado, presente, e futuro.
Em 3:2, vemos “redenção.”
5. Pecado, Julgamento, e Abençoamento de Israel – capítulos 4-14
(1) Houve uma FALTA DE CONHECIMENTO DE DEUS em Israel que causou uma nação adúltera.
4:1 “...não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra.”
4:6 “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento...”
(2) HOUVE SACERDOTES E PROFETAS FALSOS.
4:5 “...e o profeta contigo cairá...”
4:9 “...como é o povo, assim será o sacerdote...”
(3) HOUVE IMORALIDADE.
4:13-14, 16, 17
7:4 “Todos eles são adúlteros...”
8:9
(4) JULGAMENTO E CASTIGO DE ISRAEL.
8:7 “...semearam ventos, e segarão tormentas...”
13:16 “Samaria virá a ser deserta...cairão à espada...”
(5) ABENÇOAMENTO DE ISRAEL.
O dia vem em que Israel voltará para Deus e Ele os receberá.
3:5 “Depois, tornarão os filhos de Israel, e buscarão o Senhor...e temerão ao Senhor...”

14:4 “Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei; porque a minha ira se apartou dele.”
Aplicação: Israel é a mulher adúltera de Jeová que, pela graça, será restaurada (Oséias 2:16-23). A Igreja é a virgem
esposada a um marido (2 Coríntios 11:1-2). Israel então, é a esposa terrestre de Jeová (Oseías 2:23) enquanto a
Igreja é a noiva celeste do Cordeiro (Apocalipse 19:7).
1. Joel
Joel foi um profeta para Judá. Não sabemos nada sobre ele além do seu nome que significa “Jeová é Deus.”
2. A Mensagem Central
“O Dia do Senhor” – Joel 1:15; 2:1, 2, 10, 11, 30, 31; 3:14-16.
A frase “O Dia do Senhor” explica um período de tempo em contraste com o dia do homem ou o dia de Satanás.
Este dia começa com a Grande Tribulação e continua durante o Reino do Milênio.
3. A Estrutura do Livro
O JULGAMENTO DE DEUS SOBRE JUDÁ – 1:1-2:27
A PROMESSA DO ESPÍRITO – 2:28-3:1
O JULGAMENTO DE DEUS SOBRE AS NAÇÕES – 3:1-17
A RESTAURAÇÃO DE JUDÁ – 3:18-21
4. O Julgamento de Deus Sobre Judá – 1:1-2:27
(1) Isto foi uma praga literal de locustas que foi usada para simbolizar a destruição do “Dia do Senhor.” Nada
consegue escapar e todos foram afetados – bêbados 1:5 – sacerdotes 1:13-16 – toda a terra 1:17 – gado
1:18-20.
(2) O julgamento aponta para esse período de tribulação. Compara 2:2 com Mateus 24:21 e Daniel 12:1.
(3) Há salvamento só se houver arrependimento – 2:18-27.
5. A Promessa do Espírito – 2:28-3:1
(1) Esta é uma das profecias que foi cumprida em parte no dia de Pentecostes. Pedro cita as palavras de Joel
2:28-31 em Actos 2:16-18. Os eventos profetizados em Joel 2:30-31 e Actos 2:19-20 ainda não se realizaram.
Compara estas duas escrituras.
(2) Pedro usou a profecia de Joel para descrever o poder da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes para
todos os que cressem. A profecia de Joel não foi completamente cumprida nesse dia mas foi uma garantia
que Deus iria cumprir as palavras de Joel quando Israel regressar ao Senhor (Joel 2:31-32).
6. O Julgamento de Deus Sobre as Nações – 3:1-17
Isto acontece no fim dos tempos na Vale de Josafat (Julgamento) na vinda de Cristo – versículos 2 e 14. Leia
Mateus 25:31-32.
7. A Restauração de Judá – 3:18-21
(1) Veja Zacarias 14:4,8.
(2) Jesus reinará “em pessoa” e a terra será uma terra de leite e mel.
1. Amós
O autor do livro, Amós, era um leigo. Ele era um pastor (1:1 e 7:14-15). Ele foi chamado pelo Senhor para
profetizar principalmente à nação da norte, Israel, mas também contra toda “a casa de Jacob” (3:1, 13). Ele
ministrou durante o reino de Uzias, Rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel.
2. A Mensagem Central
“Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (3:3)
3. A Estrutura do Livro
(1) JULGAMENTO das Nações Circundantes – 1:1-2:3.
(2) JULGAMENTO da Judá e Israel – 2:4-6:14.
(3) VISÕES do futuro – capítulos 7-9.
4. Julgamento Sobre Nações Circundantes – 1:1-2:3
(1) JULGAMENTO sobre a Síria por causa da sua crueldade – 1:3-5.
(2) JULGAMENTO sobre a Gaza (Philistia?) por ter vendido os Israelitas como escravos em Edom – 1:6-8.

(3) JULGAMENTO sobre Tiro (Phoenicia) por ter quebrado o seu contrato com Israel – 1:9-10.
(4) JULGAMENTO sobre Edom por ter causado sofrimento aos Israelitas – 1:11-12.
(5) JULGAMENTO sobre Amon por causa da sua violência contra Israel – 1:13-15.
(6) JULGAMENTO sobre Moab por causa da sua injustiça – 2:1-3.
5. Julgamento Sobre Judá e Israel – 2:4-6:14
(1) JULGAMENTO sobre Judá por rejeitar e não guardar a lei do Senhor – 2:4-5.
(2) JULGAMENTO sobre Israel por causa da sua imoralidade – 2:6-16.
(3) A PALAVRA DE DEUS contra toda a casa de Israel, as 12 tribos – 3:1-6:14.
6. Visões do Futuro – capítulo 7-9
(1) VISÃO da locusta – 7:1-3.
(2) VISÃO do fogo – 7:4-6.
(3) VISÃO do prumo – 7:7-17.
(4) VISÃO de um cesto de frutos – capítulo 8.
(5) VISÃO da ruína do altar – 9:1-10.
(6) Reino do futuro e o Tabernáculo de David – 9:11-15.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Oséias pregou uma mensagem a Israel com o seu casamento Qual foi a mensagem?____________________
________________________________________________________________________________________
Houve uma FALTA DE CONHECIMENTO DE ___________ em Israel.
Qual é o outro nome para Israel?___________________________
Qual é a mensagem/verdade central de Joel? ___________________________________________________
Amos foi treinado para ser profeta? ____________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia Obadias, Jonas, Miqueias (2 capítulos por dia).
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

