
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

O CASTIGO DO SENHOR 
OSEIAS 9.1-17 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, estamos estudando o livro de Oséias e o nosso 
alvo hoje é o capítulo nove das suas profecias. O texto sobre o qual iremos 
refletir hoje é Oséias 9.1-17. Neste texto percebemos que as acusações contra 
Israel continuam a ser apresentadas.  

 
O povo continuava distante do Senhor. Apesar de ter sido 

convidado a voltar-se para Deus e conhecê-lo profundamente (conf. capítulo 
seis) o povo ignorou esse convite da graça. 

 
Conforme ressaltam Arnold e Beyer (2001, p. 442), Israel estava 

sendo acusado de prostituição e essa incluía tanto aspectos religiosos como 
políticos. Israel cometia prostituição religiosa quando abandonava as leis de 
Deus e adorava os ídolos, adotando algumas formas de culto dos seus vizinhos, 
como por exemplo os cultos de fertilidade em honra a Baal.  

 
Mas, além disso, Israel também se prostituía quando apelava para 

outras nações para pedir ajuda política, ao invés de recorrer ao Senhor Deus 
que poderia lhe dar a ajuda necessária e completamente segura.  

 
Israel era instável e buscava ajuda na Síria, no Egito e na própria 

Assíria, que depois o invadiu, destruindo completamente sua capital Samaria 
e tomando-lhe a maioria do seu território. Apesar dos apelos dos profetas 
mostrando que só em Deus Israel teria segurança, a nação israelita, através 
dos seus líderes políticos e religiosos se afastaram completamente do Senhor. 

 
Diante dos apelos, e por estarem completamente cegos pelos 

muitos pecados, o profeta foi considerado como insensato e o homem de 
espírito, foi considerado um louco (conf. vs. 7). 

 
A explicação para essa acusação e essa recusa de aceitar a voz 

de Deus através dos seus servos se dava pela quantidade e a intensidade do 
pecado. Os pecados formavam uma cortina, uma barreira de separação que 
tapava olhos e ouvidos, deixavam insensíveis os pecadores, tornando-os 
doentes e tornando os seus raciocínios obscurecidos (conf. Rm 1.21), e, por 
outro lado, as iniquidades faziam separação entre o povo e Deus, e os seus 
pecados encobriam o rosto de Deus, fazendo com que ele não os ouvisse (Is 
59.2).  



      

 

O pecado deixa o pecador totalmente insensível à repreensão do 
Senhor. Mesmo que o profeta testemunhasse que estava ... cheio do poder 
do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua 
transgressão e a Israel o seu pecado (conf. Mq 3.8) ele era considerado 
insensato e louco.  

 
Portanto, sem atender ao convite da graça só restava ao povo 

esperar a dura consequência da sua atitude. 
 
Conforme o verso final do capítulo oito, Deus enviaria contra o 

seu povo o fogo destruidor. E isso, de fato, ocorreu, na invasão assíria. 
Conforme a BEV (p. 1387), depois de sitiar Samaria por três anos, essa profecia 
foi cumprida de duas maneiras:  

 
✓ em sentido literal, porque boa parte da cidade foi 

incendiada quando conquistada pelos assírios; e,  
✓ em sentido figurado, porque a invasão consumiu a nação 

política e geograficamente, assim como o fogo consome o 
combustível.  

 
Diante dessas realidades o título para este texto é: 
 

O CASTIGO DO SENHOR 

 
Oséias 9.1-17 
 

INTRODUÇÃO 

 
Houve um tempo em que o povo sentiu alguma segurança e até 

motivo de alegria, mas Deus lhes avisou claramente que a prosperidade não 
continuaria (vs. 1-3).  

 
Como já dissemos anteriormente, houve um tempo de 

prosperidade e paz (conf. 2Rs 15.19-20), porém este fato não tirou a ameaça 
de castigo que Deus tinha preparado. 

 
Na verdade, como veremos no decorrer do texto, Israel começou 

bem. Como uvas no deserto ou como as primícias da figueira, e, dessa maneira 
foram motivo de alegria para Deus. Mas, o problema é que desde cedo, ao 
entrarem na terra prometida, eles se corromperam com a idolatria (conf. 
vs.10).  

 
Diante de tantos pecados e de tanta persistência no erro, a 

sentença não podia ser mais dura: a fertilidade do povo se tornaria em 
esterilidade. Por isso sofrimento veio; porque o povo se apartou de Deus 
(conf. vs. 11-17). 

 
Assim, o princípio que nos apresenta esse texto pode ser visto 

nessa frase: 



      

 

TODO AQUELE QUE ABANDONA O SENHOR PODE ESPERAR, POIS 
SOFRERÁ O SEU CASTIGO. 

 
Neste texto encontramos três descrições do castigo do Senhor. 
 
Em 1º lugar o castigo do Senhor é descrito como o dia final da 

festa, vs. 1-6: 
 

OSÉIAS 9.1-6 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 9.1-6 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

1. Não te alegres, ó Israel, não 
exultes, como os povos; porque, 
como prostituir-te, abandonaste o 
teu Deus, amaste a paga de 
prostituição em todas as eiras de 
cereais.  
 
2. A eira e o lagar não os manterão; 
e o vinho novo lhes faltará.  
 
3. Na terra do SENHOR, não 
permanecerão; mas Efraim tornará 
ao Egito e na Assíria comerá coisa 
imunda.  
 
4. Não derramarão libações de vinho 
ao SENHOR, nem os seus sacrifícios 
lhe serão agradáveis; seu pão será 
como pão de pranteadores, todos os 
que dele comerem serão imundos; 
porque o seu pão será 
exclusivamente para eles e não 
entrará na Casa do SENHOR.  
 
5. Que fareis vós no dia da 
solenidade e no dia da festa do 
SENHOR?  
 
6. Porque eis que eles se foram por 
causa da destruição, mas o Egito os 
ceifará, Mênfis os sepultará; as 
preciosidades da sua prata, as 
urtigas as possuirão; espinhos 
crescerão nas suas moradas. 

1. ISRAELITAS, NÃO SE alegrem como 
fazem os outros povos, porque vocês 
abandonaram o seu Deus e 
ofereceram sacrifícios a outros 
deuses nos terreiros de suas 
plantações; 
 
2. Por isso suas colheitas serão 
pequenas e as uvas morrerão no pé. 
 
3. Vocês já não podem mais ficar 
nesta terra de Deus. Serão levados 
embora, para o Egito e a Assíria, e lá 
vão comer lavagem e lixo! 
 
4. Longe de casa, não poderão mais 
derramar o vinho como oferta ao 
Senhor. Nenhum sacrifício realizado 
nesses lugares pode agradar a Deus. 
Será contaminado, como comida de 
pranteadores; qualquer pessoa que 
comer desses sacrifícios ficará 
contaminada. Podem usar essa 
comida como alimento, mas não 
podem oferecer a Deus. 
 
5. Então, o que vão fazer nos dias 
santos, nas festas dedicadas ao 
Senhor, 
 
6. quando forem levados para a 
Assíria como escravos? Quem vai 
herdar as terras e casas que vocês 
vão deixar para trás? - Os egípcios? 
Eles vão recolher os israelitas mortos 
e os habitantes de Mênfis enterrarão 
os cadáveres. Espinhos e urtigas 
crescerão nas ruínas. 

 



      

 

O castigo seria como o dia final de festa por três razões:  
 
1) Porque abandonaram o seu Deus; 
2) Porque não estavam mais na casa do Senhor; 
3) Porque seriam destruídos e sepultados pelos seus muitos 

pecados. 
 

Deus rejeitaria os sacrifícios e ofertas deles (4-5). Perderam a 
comunhão com ele. O pão de pranteadores (4) não podia entrar no santuário 
de Deus por ser imundo por causa da morte. 

 
Em meio ao reinado de Oséias quando o povo tinha esquecido o 

terro do ano 732 a.C. 
 
Oséias, o profeta proclama durante a Festa dos Tabernáculos 

essa mensagem, mostrando que eles tinham mudado essa festa de gratidão a 
Deus na festa da fertilidade. Israel estava adorando a Deus nas práticas do 
baalismo. Deus recusaria essa adoração indevida.  

 
O Profeta então retorna com a metáfora da prostituta. Adorar o 

Senhor como se fosse Baal era cometer adultério espiritual. Era o fim da festa, 
não porque não haveria colheita, mas porque iriam para o exílio. A alegria 
genuína, proporcionada só por Deus se perderia. 

 
O povo fugiria da destruição, mas enfrentaria sofrimento e morte 

no seu refúgio. Quando Israel fosse para o exílio, não haveria mais festa de 
tabernáculos e comeriam seus pães com dores. Toda a alegria iria terminar. A 
celebração pela fertilidade se converteria em desolação de espinhos e urtiga 
(conf. vs. 6). 

 
Em 2º lugar o castigo do Senhor é descrito como o dia da 

retribuição, vs. 7-9: 
 

OSÉIAS 9.7-9 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 9.7-9 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

7. Chegaram os dias do castigo, 
chegaram os dias da retribuição; 
Israel o saberá; o seu profeta é um 
insensato, o homem de espírito é um 
louco, por causa da abundância da 
tua iniquidade, ó Israel, e o muito do 
teu ódio.  
 
8. O profeta é sentinela contra 
Efraim, ao lado de meu Deus, laço do 
passarinheiro em todos os seus 
caminhos e inimizade na casa do seu 
Deus.  
 

7. Chegou o tempo do castigo de 
Israel. Está bem perto à hora dos 
israelitas receberem o que 
merecem, e logo todos vão saber 
muito bem disso. "Os profetas estão 
loucos"; "Os homens inspirados por 
Deus são uns doidos". É assim que 
eles zombam porque a nação está 
carregada de pecado e odeia aqueles 
que amam a Deus. 
 
8. Escolhi profetas para orientar o 
meu povo, mas o povo rejeitou meus 
mensageiros e anunciou 



      

 

OSÉIAS 9.7-9 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 9.7-9 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

9. Mui profundamente se 
corromperam, como nos dias de 
Gibeá. O SENHOR se lembrará das 
suas injustiças e castigará os pecados 
deles. 

abertamente o seu ódio, até mesmo 
no templo do Senhor. 
 
9. O meu povo faz hoje as mesmas 
coisas depravadas que fez em Gibeá, 
há muito tempo. O Senhor não 
esquece, e com certeza vai castigar 
Israel. 

 
A retribuição mostraria que:  
 
1) o profeta não era insensato, mas sentinela; 
2) o homem de espírito não é louco, mas anda com Deus; 
3) a abundância do pecado seria lembrada. 
 
Diante das palavras de acusação, sem dúvida o povo não aceitou 

calado. Reagiram contra o profeta, chamando-o de louco; em certo sentido, 
acusaram-no de ser um falso profeta.  

 
Mas Oséias contestou: é por causa da quantidade de pecados 

que vocês estão cegos e não podem ver. E, além disso diz que esse repúdio 
à sua mensagem era prova da culpa do povo.  

 
No verso 8, Oséias assume o papel de sentinela ou atalaia, isto 

é, aquele que avisa do perigo iminente. Por não darem ouvido à voz de Deus 
o povo seria castigado. Eles se colocaram em oposição contra Deus, chegando 
a se corromperem como nos dias das atrocidades de Gibeá. Deus traria o 
castigo merecido ao povo rebelde (conf. vs.8-9). 

 
Gibeá foi a cidade de Benjamim onde a concubina do levita foi 

abusada e morta, e onde Deus julgou tanto a nação como a tribo. Este caso 
representava o pior da anarquia do período dos juízes (Juízes 19-21). 

 
Em 3º lugar o castigo do Senhor é descrito como o dia da 

esterilidade, vs. 10-17: 
 

 

OSÉIAS 9.10-17 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 9.10-17(VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

10. Achei a Israel como uvas no 
deserto, vi a vossos pais como as 
primícias da figueira nova; mas 
eles foram para Baal-Peor, e se 
consagraram à vergonhosa 
idolatria, e se tornaram 
abomináveis como aquilo que 
amaram.  
 

10. Ah Israel! Eu Me lembro tão bem 
daqueles primeiros dias, quando os 
guiei pelo deserto; que dias 
maravilhosos! O seu amor era 
delicioso, como os primeiros figos que 
nascem no verão! Mas você logo me 
abandonou por causa de Baal-Peor, e 
entregou-se a outros deuses! Logo se 
tornou tão inútil e vazio quanto eles. 



      

 

OSÉIAS 9.10-17 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 9.10-17(VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

11. Quanto a Efraim, a sua glória 
voará como ave; não haverá 
nascimento, nem gravidez, nem 
concepção.  
 
12. Ainda que venham a criar seus 
filhos, eu os privarei deles, para 
que não fique nenhum homem. Ai 
deles, quando deles me apartar!  
 
13. Efraim, como planejei, seria 
como Tiro, plantado num lugar 
aprazível; mas Efraim levará seus 
filhos ao matador.  
 
14. Dá-lhes, ó SENHOR; que lhes 
darás? Dá-lhes um ventre estéril e 
seios secos.  
 
15. Toda a sua malícia se acha em 
Gilgal, porque ali passei a 
aborrecê-los; por causa da 
maldade das suas obras, os 
lançarei fora de minha casa; já não 
os amarei; todos os seus príncipes 
são rebeldes.  
 
16. Ferido está Efraim, secaram-se 
as suas raízes; não dará fruto; 
ainda que gere filhos, eu matarei 
os mais queridos do seu ventre.  
 
17. O meu Deus os rejeitará, 
porque não o ouvem; e andarão 
errantes entre as nações. 

11. A glória de Israel fugirá como uma 
ave, pois os filhos morrerão logo depois 
do parto, nascerão mortos ou nunca 
serão gerados! 
 
12. E se os filhos crescerem, Eu os 
tirarei de você. Todos eles estão 
condenados. Vai ser um dia muito 
triste aquele, quando Eu der as costas 
a Israel e o deixar sozinho, 
abandonado. 
 
13. Na visão que tenho da história, vi 
os filhos de Israel já condenados. Os 
pais são forçados a levar os filhos para 
o massacre! 
 
14. Ó Senhor, que devo pedir para o 
seu povo? Pedirei que o Senhor dê a 
Israel mulheres que não podem ter 
filhos, nem amamentar. 
 
15. Toda a maldade do povo de Israel 
começou em Gilgal; foi ali que minha 
ira contra eles começou. Eu os 
expulsarei da minha terra, por causa 
da idolatria. Eu não os amarei mais 
porque todos os líderes de Israel são 
rebeldes. 
 
16. Efraim foi ferido de morte. As 
raízes de Israel secaram; não darão 
mais fruto. Mesmo que dê à luz, 
matarei seus filhos queridos. 
 
17. O meu Deus destruirá o povo de 
Israel porque não ouvem nem 
obedecem. Eles andarão sem rumo e 
sem pátria, perdidos entre os países do 
mundo. 

 
O castigo será como o dia da esterilidade, pois:  
 
1) a glória da fertilidade voará (vs. 10-11); 
2) a bênção do nascimento se perderá (vs. 12-14); e, 
3) a proteção da casa desaparecerá (vs. 15-17). 
 



      

 

Nestes versos se esclarece os resultados da quebra da aliança. 
Porque Israel adorava a Deus no costume do baalismo Deus anunciava as 
consequências desse rompimento. 

 
Provavelmente, ironicamente ele usa a terminologia dos cultos 

da fertilidade. Israel, antes, era como uvas e figos saborosos, no deserto. Era 
fecundo, pelo poder do Senhor. Porém, conforme o relato de Números, 
capítulo 25, eles adoraram em Sitim a Baal, em ritos de fertilidade com mulher 
moabitas e midianitas.  

 
Considerando que o povo tem o caráter de quem adora, Israel 

tornou-se abominável (vs. 10), Israel tornou-se igual ao seu amante Baal: 
falso, vazio e sem valor. Logo ao entrar na terra prometida, por motivo da 
infidelidade espiritual, Israel já havia quebrado a aliança. 

 
Nos versos 11-12 vemos as consequências que Israel receberia. 

No verso 11, a palavra Efraim significa "fruto dobrado". Mas, por causa do 
pecado, Efraim teria esterilidade dobrada.  

 
No verso 13, Deus declara que Efraim não terá assegurada sua 

posteridade por meio dos seus filhos, pois os está conduzindo para a morte. 
 
No verso 14, Oséias interrompe sua proclamação com uma oração 

pedindo um duro castigo por terem abandonado o Senhor. E depois, no verso 
15 ele relembra de Gilgal.  

 
A palavra Gilgal relembrava um lugar de eventos importantes e 

bênçãos de Deus sobre o povo:  
 
1) Ali, Josué erigiu a coluna de doze pedras quando o povo 

entrou na terra prometida (Josué 4:20- 24; veja Miquéias 
6:5); 

2) Foi em Gilgal que Deus tirou o "opróbrio do Egito" na 
circuncisão dos homens que entraram na terra (Josué 5:7-9); 

3) Ali, celebraram a primeira Páscoa na terra prometida e, 
comeram, pela primeira vez, do fruto da terra (Josué 5:10-
12); 

4) Em Gilgal, o Senhor apareceu a Josué e prometeu a vitória 
sobre Jericó (Josué 5:13 - 6:5); 

5) O reino foi renovado e Saul proclamado rei (1 Samuel 11:14-
15); 

6) O povo recebeu Davi quando ele voltou a reinar em Jerusalém 
(2 Samuel 19:15); 

7) Elias partiu de Gilgal na sua jornada final para os céus (2 Reis 
2:1).  

 
Entretanto, infelizmente, nesse mesmo lugar aconteceram três 

eventos marcantes que esse local passou a ser identificado com pecado e 
rebelião:  



      

 

1) Saul fez o sacrifício não-autorizado em Gilgal (1 Samuel 13:8-
14); 

2) Deus rejeitou os sacrifícios do povo rebelde (Amós 4:4; 5:5). 
E, como vemos nesse verso 15,  

3) Em Gilgal, Deus chegou a aborrecer o povo, devido às 
maldades dos rebeldes. 

 
Por isso Deus lançara Israel da sua casa, da sua terra. Uma vez 

mais usando termos de fertilidade, Deus mostra que não aceitará essa 
adoração sincrética porque não é adoração pura e aceitável. Israel sofrerá o 
castigo completo. 

 
Oséias termina nos versos 16-17, suas declarações totalmente ao 

lado do Senhor afirmando que Deus ferirá Efraim e afirmando que o seu Deus 
(vs. 17) rejeitará o seu povo, porque não lhe deram ouvido. Quebrar a aliança 
é perder a relação com Deus. Com o Deus que dá a vida autêntica. Procurar 
vida em outro lugar é insensatez e loucura. A vida verdadeira está em Deus. 

 
CONCLUSÃO 
 
Sem Deus a verdadeira alegria é impossível e a prosperidade 

resultante do pecado não é verdadeira (conf. vs. 1).  
 
Portanto, a verdadeira alegria é estar em paz com Deus e 

obedecermos a seus mandamentos. 
 
Deus rejeitou o povo, porque não o ouviram. Agora ficariam um 

bom tempo sem a possibilidade de ouvir a voz dele. Andaram errantes dentro 
da terra de Israel, agora andariam errantes entre as nações, ou seja, no 
cativeiro (conf. vs.17).  

 
Será que queremos esse desfecho para nossas vidas? 
 
Que o Senhor mesmo te abençoe a escolher o melhor. Um abraço. 

Até o próximo programa. 
 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-castigo-do-senhor/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-castigo-do-senhor/

