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Lição 3: AMÓS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conclua o versículo central de AMÓS 4:12: 
” ..., portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te Ó ISRAEL, __________ 
__________________________________________________________________________”. 
Quantos caminhos/opções existem? Só o do ______________________________________. 
 O que Deus coloca diante de nós, segundo está relatado em Deuteronômio 30: 19b? “... 
escolhe pois _______________________________________________________________”.  
De acordo com o que está escrito em Deuteronômio 7: 7 e 8, descreva o por que Deus escolheu 
Israel e a mim? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
O PRIVILÉGIO da posição de andar com Deus, gera o compromisso de andar com Deus. Os 
milagres de ontem não diminuem o meu compromisso com Deus, de HOJE.  
Segundo Amós 5:1 a 6, Israel estava vivendo longe de Deus, por escolha própria, compondo 
que tipo de canto/música? _____________________________________________________.  
 
*LER I Reis 12:25 a 33 e dizer o que e onde, Jeroboão “inaugurou” neste período: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
As peregrinações do povo a BETEL, BERSEBA e GILGAL não lhes causava nenhuma 
mudança, pelo contrário. Como eles regressavam destes lugares de adoração idólatra? 
__________________________________________________________________________. 
Descreva o que significa: 
*BETEL:___________________________________________________________________. 
*BERSEBA: ________________________________________________________________. 
*GILGAL: Símbolo_________________________ da Terra Prometida. Jos. 4: 18 a 24. 
 
Diz aí: O QUE TEM MOTIVADO O MEU CULTO AO SENHOR? O que ocupa a MENTE, os 
meus OLHOS, minha ATENÇÃO, DURANTE O CULTO?   
Quando Deus SUSPENDE uma CORREÇÃO, um CASTIGO, um JUÍZO? _________________  
__________________________________________________________________________. 
 
Foi assim comigo! 
 
Descreva, completando a passagem de  Hebreus 3: 7 e 8: “Portanto assim diz o Espírito 
Santo: hoje, se ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________”.  
 
Pergunto: O que Deus viu em mim, para que me ESCOLHESSE? 
Explique o que é GRAÇA:_______________________________________________________ 
Explique o que é MISERICÓRDIA:_______________________________________________. 
Amós 4:12 “... prepara-te ó Israel, para te encontrares com o teu DEUS”. 
E EU? Temo este encontro ou posso, de coração, orar com o apóstolo João: “MARANATA..., 
ORA VEM SENHOR JESUS!”  
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Lição 4: OBADIAS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual seria o Tema central deste livro?” ________________________________ de EDOM”. 

COMPLETE o Versículo Chave: Vs.10:”...por causa da tua______________, que fizeste a 

teu__________, serás coberto de vergonha e serás______________________ para sempre”. 

ISRAEL e EDOM eram filhos do mesmo pai/mãe.  

Os JUDEUS são descendentes de_________________________, enquanto os EDOMITAS, 

são descendentes de__________________________________________________________. 

 

A PREDILEÇÃO sempre será venenosa para qualquer família: Gên.25:21 a 23.  

Segundo a Bíblia, quem destes filhos de Isaque e Rebeca, dominaria quem? _______________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Onde e quando começou a guerra/a batalha entre estes irmãos gêmeos? _________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Segundo está escrito em Deut. 23:7 e 8, como os israelitas deveriam tratar os edomitas? 

__________________________________________________________________________. 

  

Nos versículos de Obadias 11 a 14, de que forma os edomitas reagiram e agiram, quando Judá 

foi invadida pelos babilônicos? (especialmente 12, 13b e 14):_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

O que está relatado no Salmo 137:7 sobre o que os edomitas fizeram, quando Jerusalém foi 

invadida/destruída? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

O que Herodes faz, em 63 a.C., e qual foi sua atitude, quando soube do nascimento de Jesus 

Cristo? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Em 70d.C., quando os romanos conquistaram aquela região, os edomitas são derrotados e 

totalmente exterminados e apagados da terra. 
 

E pensar que tudo começou porque os pais Isaque e Rebeca não tiveram “UM PULSO FIRME”, 

DESOBEDECENDO O QUE DEUS, O SENHOR, LHES HAVIA DITO.  
 

Em Êxodo 20: 5 e 6, Deus diz ao povo de Israel, que “Ele castigará os filhos, pelos pecados 

dos pais, ATÉ A TERCEIRA E QUARTA GERAÇÃO..., mas tratará com misericórdia e 

bondade, ATÉ MIL GERAÇÕES, daqueles que obedecerem aos Meus mandamentos”. 
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