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O que Faz a Diferença 
 

Amós 9:13-15 
 

Introdução: em Amós 9:13-15 Deus faz promessas tremendas a Israel mostrando o que Ele fará 

na restauração do seu povo. Ainda que saibamos que essa palavra profética irá se cumprir no 

restabelecimento do reino davídico, cremos, também, que essa profecia tem se cumprido na vida 

da igreja nesses dias. Os aspectos que envolvem esses versículos estão se manifestando no meio 

do povo de Deus.   

  

As promessas estão se cumprindo porque Deus tem derramado da sua unção e esse derramar tem 

feito toda diferença. O sobrenatural de Deus tem abreviado o tempo, tem levado a igreja a um 

nível de conquista como nunca havíamos provado antes. Mesmo diante de lutas e dificuldades, a 

unção tem respaldado os filhos de Deus, e, por isso, as suas promessas estão se cumprindo 

porque a unção é o que faz a diferença.  

 

No estudo dessa semana, com base nessa profecia de Amós, veremos os resultados dessa unção 

na vida do povo de Deus: 

 

1. Uma unção que nos leva a recuperar o tempo perdido – em primeiro lugar, o verso 13 diz 

que “eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as 

uvas ao que lança a semente”. Deus está dando ao seu povo a ligeireza dos pés da corça, tem 

feito de nós uma flecha polida, certeira nas mãos do arqueiro habilidoso. Durante anos 

perdemos muito tempo, andamos indecisos vivendo uma vida arrastada, sem conquistas e 

perspectivas de vitórias.  

 

Mas eis que chegou o tempo em que aquele que está lavrando a terra simultaneamente vai 

colher. Ainda que esteja lançando a semente já começa a pisar as uvas. O sobrenatural de Deus 

está fazendo a igreja recuperar o tempo que ela perdeu. Um despertamento tremendo está 

acontecendo nesses dias, e isso está gerando um avivamento como nunca provamos em toda a 

história, e, por isso, aquilo que não foi feito em dez anos, em apenas um ano será feito. Deus 

fará com que você corra de modo sobrenatural e recupere o tempo perdido! 

 

2. Uma unção que transforma quadros – no verso 14 o Senhor diz: “Mudarei a sorte do meu 

povo Israel...”.  Outro aspecto dessa unção é a reversão de situações, a restauração do que foi 

destruído. Por isso, no mesmo verso 14, Deus prometeu que eles reedificariam as cidades 

assoladas. A unção que Deus tem manifestado no seu povo nos capacita a restaurar o que foi 

destruído pelo inimigo.  

 

No sobrenatural de Deus a nossa tristeza se transformará em alegria, o fracasso de outrora se 

transformará em sucesso, as nossas lágrimas serão enxugadas e seremos consolados pelo 

Senhor. A unção está mudando a sorte do povo de Deus, aquilo que estava fadado à derrota, 

pelo poder do Espírito Santo desembocará num maravilhoso triunfo. Portanto, creia no poder da 

unção, por mais sombrio que seja o quadro da sua vida, Deus fará com que o Sol da Justiça 

brilhe em você e as trevas serão dissipadas.  

 

3. Uma unção de fartura e prosperidade – ainda no verso 14, o profeta diz “plantarão vinhas e 

beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto”. Outra característica dessa unção é 

que ela desata a fartura e a prosperidade sobre nós. A unção nos introduz num tempo de 

frutificação extraordinário, pois a esterilidade espiritual é vencida. O espírito da miséria, da 
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pobreza e da ruína é confrontado pela unção, e o jugo que prende as finanças dos filhos de Deus 

está sendo despedaçado pelo poder do Espírito Santo.  

 

Além de quebrar o jugo, Deus está ensinando o seu povo a administrar os seus recursos, a 

vencer o endividamento, de modo que o cativeiro financeiro seja vencido. Muitas pessoas 

perderam a sua paz por causa das dívidas, mas serão restituídos, receberão de volta o que 

perderam e serão estabelecidos no território da prosperidade do Senhor.  

 

4. Uma unção que consolida a vitória – o verso 15 diz: “Plantá-los-eis na sua terra e, dessa 

terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus”. Essa declaração diz 

respeito à consolidação da obra realizada por Deus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo 

que a restauração será completa, e não haverá recursos que o inimigo possa lançar mão na 

tentativa de recuperar o terreno perdido. Seremos estabelecidos no território que é o alvo da 

nossa conquista e nada poderá nos arrancar desse lugar.  

 

A vitória que Deus está conferindo ao seu povo não é passageira ou circunstancial; não é um 

“fogo-de-palha”. A unção do Espírito que está sendo derramada sobre a igreja nesses dias, tem 

levado o povo de Deus a assumir uma postura firme diante do adversário. O Todo-Poderoso está 

levantando um povo que não negocia a unção, que não troca os seus direitos espirituais por um 

prato de lentilhas. Um povo que não apenas vence, mas que sabe consolidar as suas conquistas!  
 


