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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DE OSEIAS 
OSEIAS 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje iniciamos os nossos estudos no livro do 
profeta Oséias. E o nosso alvo nesse programa é conhecer e entender o 
contexto histórico dessa profecia, para podermos entender bem sua 
mensagem e aplicá-la em nossas vidas, adequando-as ainda mais à vontade de 
Deus. Para isso vamos estudar os aspectos introdutórios desse livro.  

 
É para esse estudo que eu te convido. Vamos conhecer um pouco 

mais sobre Oséias, sua vida, sua época e seu ministério. 
 
Ao iniciarmos nossas considerações sobre a profecia de Oséias 

devemos esclarecer alguns detalhes sobre esses profetas que popularmente 
são denominados de “profetas menores”.  

 
Já estudamos os profetas maiores Isaias, Jeremias, Ezequiel e 

Daniel. E ao estudarmos esse livro dissemos que essa denominação de 
“maiores” significava apenas que eles tinham tido ministérios mais longos e 
que, portanto, tinham escrito, tinham registrado mais conteúdo do que Deus 
tinha comunicado ao seu povo. 

 

EM RELAÇÃO AOS PROFETAS MENORES 

 
Temos que esclarecer que as Escrituras hebraicas, de onde vêm 

nossas versões da Bíblia, tratam os Profetas Menores como um único livro. 
Chamado O LIVRO DOS DOZE PROFETAS, o volume em hebraico traz os profetas 
na mesma ordem que a nossa. 
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Os doze livros dos profetas menores cobrem um período de 
aproximadamente 400 anos, começando por volta de 840 a.C., quase 120 anos 
antes da queda de Israel (reino do norte) para a Assíria em 722 a.C. e 
terminando por volta de 420 a.C., no encerramento do Antigo Testamento, 
quase 120 anos depois do retorno do remanescente de Judá (reino do sul) do 
cativeiro babilônico 538 a.C.  

 
Os cinco profetas maiores também estão incluídos dentro deste 

mesmo período dos profetas menores, mas se destacam apenas pelo volume 
das suas profecias. 

 
Os Profetas Menores vão de Oséias a Malaquias. Não seguem uma 

ordem cronológica rigorosa. Partes dos Profetas Menores seguem mais um 
esboço temático que uma ordem cronológica. 

 
Eles parecem ter sido organizados tematicamente e não numa 

ordem cronológica. Os Profetas Menores interpretam os quatro séculos 
anteriores às disciplinas divinas do exílio da perspectiva da soberania de Deus 
na história.  

 
A questão central era se o Senhor ainda amava a Israel e tinha 

um propósito para a nação após todos os períodos terríveis que haviam 
passado. Outra questão era se Deus controlava aquela história turbulenta ou 
se o caos vencera o propósito e o controle divinos.  

 
Os Profetas Menores, junto com os outros livros proféticos, foram 

escritos para ajudar seus leitores ou ouvintes a crer que a época em que viviam 
era a época da disciplina e que Deus a controlava e cumpria a sua Palavra 
claramente proclamada na época da entrega da Lei (conf. Dt capítulos 27 a 
30).  

 
Os Profetas Menores ajudaram os que permaneceram e os que 

voltaram do exílio a fazer as pazes com o passado turbulento. Também 
ensinaram que os problemas de apostasia e rebeldia infelizmente continuam, 
pois o ser humano é tendencioso à desobediência. 

 
O Livro dos Doze Profetas ensina que o caminho que pode nos 

levar à Deus está nas Escrituras, tanto na Lei como nos escritos proféticos. 
Portanto, mesmo para um povo que duvidava do amor de Deus, porque estava 
sofrendo, de modo geral, a mensagem desses profetas foi uma mensagem de 
explicação e confirmação do controle, da soberania e do amor de Deus para 
com o seu povo.  

 
As lições dessa história são as seguintes: 
 
1. Oséias: o amor de Deus é constante e persistente; 
2. Joel: o pecado é grande e sério; o julgamento é necessário; 
3. Amós: o pecado de Israel e de seus vizinhos atingira a 

plenitude; 
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4. Obadias: o domínio de Deus é manifestado no julgamento de 
Edom; 

5. Jonas: Deus se importava também com outras nações, por 
exemplo, com Nínive; 

6. Miquéias: a casa de Deus seria elevada acima de todos os 
montes; 

7. Naum: a ira de Deus revelou-se na destruição de Nínive; 
8. Habacuque: as provações da fé em crise por causa da 

Babilônia deviam ser suportadas com paciência; 
9. Sofonias: o tema acerca do Dia do Senhor é retomado; 
10. Ageu e Zacarias (1-8): a construção do templo mostrou que 

estava próximo o tempo do cumprimento dos bons propósitos 
de Deus para Jerusalém; 

11. Zacarias (9-14): a história de Israel no pré-exílio é resumida 
da perspectiva do judaísmo do pós-exílio sob domínio persa; 

12. Malaquias: o amor de Deus foi revelado. 
 
Por causa da complexidade da literatura, é importante manter 

em mente um “mapa” do núcleo da mensagem.  
 
Os principais pontos são: 
 
1) O amor resoluto de Deus por Israel (visto principalmente em 

Oséias 1-3); 
2) O alvo de Deus — uma nova Jerusalém como cidade-templo à 

qual todos se dirigirão para adorar (visto principalmente em 
Miquéias 4-5); 

3) O interesse e o tratamento de Deus para com as demais nações 
(visto principalmente em Jonas 3-4);  

4) A importância da fé para o relacionamento com Deus (visto 
principalmente em Habacuque 2-3);  

5) A prevalência do amor resoluto de Deus e a necessidade de 
que se corresponda a ele (visto principalmente em Malaquias 
1-4). 

 
Tanto judeus como cristãos reconhecem que os Profetas Menores 

afirmam o estilo de vida que Deus deseja para eles. Os cristãos colocaram os 
doze Profetas Menores no fim do Antigo Testamento fazendo uma ligação 
entre a última mensagem acerca de Elias e o ministério de João Batista nos 
evangelhos.  

 
E, assim temos nessa parte final do Antigo Testamento preciosas 

e importantíssimas mensagens que nos desafiam e nos estimulam a viver de 
modo correto diante de Deus. Mas, vamos nos concentrar na profecia de 
Oséias. 

 

OSÉIAS 

 

INTRODUÇÃO 
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Oséias, significa “salvação” ou “livramento”. A forma hebraica 
desse nome é “hoshea” (Oséias foi também o nome do último rei de Israel). 
O nome do profeta aparece em 1.1; e em 1.2, 4, 6. 

 

O HOMEM OSÉIAS 

 
Nada se sabe acerca da infância e vida de Oséias. Sabemos que 

ele viveu no oitavo século a.C. Mesmo não se conhecendo muito sobre esse 
profeta, sabemos que era filho de Beeri, conforme a sua própria informação 
(conf. 1.1) e que profetizou para o Reino do Norte, Israel, como Isaías, seu 
contemporâneo profetizou no Reino do Sul, Judá. 

 
Oséias era do reino do Norte e foi chamado para o ofício profético 

cerca de dez anos depois que Amós profetizou contra o rei Jeroboão. Oséias 
foi contemporâneo com os profetas Isaías, Amós e Miquéias. 

 
Oséias, deixou registrada sua experiência pessoal, pois profecia 

não consiste somente em suas proclamações, mas fundamentalmente nas suas 
experiências de vida. Sobre Oséias, sabemos que sua família foi usada pelo 
Senhor como “sinal” para a nação. As relações entre o profeta e sua esposa, 
Gômer, que se tornaria infiel, e os seus filhos tornaram-se a trama ao redor 
da qual o Senhor construiu sua mensagem à Israel. 

 
Embora o texto não nos elucide acerca da vida de Oséias antes 

de seu chamado, é possível supor que ele era um sacerdote por causa do seu 
conhecimento das questões relacionadas à sua região (reino do Norte) e sua 
acusação contra a corrupção dos sacerdotes (4.5-9). 

 
O profeta apresentava um vasto conhecimento das tensões 

políticas de seu tempo, como dos principais eventos do passado de Israel. 
Como Isaías, ele era sensível às correntes políticas e analisava suas 
implicações com sagacidade.  

 
Conforme Lasor (p.276), suas capacidades literárias, em especial 

suas figuras de linguagem, são indícios de que ele provavelmente pertencia à 
uma classe superior. 

 

O LIVRO DAS PROFECIAS 

 
O livro foi escolhido como o primeiro dos Profetas Menores. 

Oséias é um dos mais antigos profetas escritores do Antigo Testamento, 
constituindo a mais longa obra profética anterior ao exílio.  

 
Neste livro, o Senhor apresenta sua Palavra através das 

mensagens e das ações de Oséias. Seu livro se concentra em torno de seu 
trágico casamento, e a partir deste evento, as palavras e o testemunho de 
Oséias expressam a revelação de Deus. 

 

DATA 
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O livro foi escrito durante o reinado de Ezequias, em Judá, entre 
740 a.C. e 715 a.C. Isso é, no período da queda do reino do Norte, que foi 
tomado pela Assíria em 722 a.C.  

 
O seu ministério ocorreu nos últimos 40 anos antes do cativeiro 

para a Assíria, de 755 a 715 a.C. 
 
Oséias profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias 

de Judá e Jeroboão II (786-746 a.C.), filho de Joás, rei de Israel (conf. 1.1). 
 

DESTINATÁRIOS 

 
Embora citasse os nomes de alguns reis de Judá com o objetivo 

de localizar a época da sua profecia, Oséias dirigiu-a ao Reino do Norte, Israel 
(1.4, 6, 10; 3.1; 4.1, 15, etc.), denominando-o de Efraim 37 vezes, por causa 
da poderosa tribo localizada no centro do país.  

 
Efraim, era um dos filhos de José que significa “fértil” e 

juntamente com as outras dez tribos formaram o reino do Norte, separando-
se do reino do Sul (conf. 1Rs 12.16-20). 

 

TEMA 

 
O livro registra o apelo ao arrependimento que Deus fez ao Reino 

do Norte. Oséias, utilizando a sua relação com Gômer, descreve como Israel 
tinha sido infiel e ferido o coração de Deus, mas demonstra também o amor 
contínuo de Deus para com o povo, disposto a perdoá-lo, mediante o 
arrependimento. 

 
Como argumento básico dessa profecia, conforme Cardoso Pinto 

(2006, p.695) é possível perceber-se que ela nos mostra os últimos anos da 
vida do reino do norte, o reino de Israel. 

 
E podemos constatar isso, pois à medida que as maldições da 

aliança profetizadas em Deuteronômio 28.15-68 iam se concretizando, devido 
aos pecados e desobediência do povo, a disciplina do exílio se aproximava 
rapidamente. 

 
Desde que sua profecia está baseada nas palavras finais de 

Moisés, em Deuteronômio, Oséias menciona tanto os julgamentos como a 
intensidade do amor de Deus para com o seu povo. O livro pode ser visto sob 
cinco ciclos de julgamento e amor de Deus para com o povo: 

 
1º ciclo: O julgamento (1.2-9); O amor salvífico (1.10-2.1) 
2º ciclo: O julgamento (2.2-13; O amor salvífico (2.14-3.5) 
3º ciclo: O julgamento (4.1-5.14); O amor salvífico (5.15-6.3) 
4º ciclo: O julgamento (6.4-11.7); O amor salvífico (11.8-12.11) 
5º ciclo: O julgamento (12.12-13.16); O amor salvífico (14.1-9) 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 
O ministério de Oséias se inicia no reino de Jeroboão II de Israel. 

Seu reinado foi um tempo de prosperidade e paz. O território de Israel sob 
Jeroboão II, junto com o território de Judá sob Azarias, alcançaram as antigas 
fronteiras do império de Davi e Salomão. 

 
O reinado de Jeroboão II criou muitos programas de construção, 

tanto em Samaria como no resto do país. Todavia, nem tudo foi bom durante 
seu reinado.  

 
A arqueologia mostra que havia, pela primeira vez, uma 

acentuada diferença entre as casas dos ricos e as dos pobres em Israel. 
Também havia 63 tábuas de pedra encontradas em Samaria que dão 
testemunho da existência de um sistema de altos impostos neste período.  

 
Tanto Amós quanto Oséias profetizaram contra a maldade e a 

injustiça social. A prosperidade produziu os abusos sociais e o sincretismo 
espiritual. Era um tipo de prosperidade que não se podia aceitar. 

 

A PROFECIA 

 
Conforme definimos, a questão da data da profecia, para alguns 

estudiosos parece que Oséias profetizou durante mais de 40 anos, um dos 
períodos mais longos comparado a outros profetas.  

 
A profecia divide-se naturalmente em duas partes, a primeira, 

capítulos de 1 a 3, tendo um caráter pessoal, e a segunda, capítulo 4 a 14, um 
caráter nacional, e há aqui também como sempre, o valor espiritual da Palavra 
divina.  

 
Várias vezes, a mensagem de Deus foi apresentada ao seu povo 

de uma forma alegórica, uma parábola viva como aqui em Oséias. Oséias é 
instruído por Deus a tomar como esposa uma mulher que provou depois ser 
inteiramente infiel, e que sofreu em grande medida as consequências da sua 
conduta. 

 
Que a narrativa é histórica não precisamos duvidar, porque não 

há motivo para considerar “estória” aquilo que a Escritura narra como fato. 
 

ESTRUTURA DO TEXTO 

 
Deus ama seu povo infiel: 1.1—3.5 
A controvérsia de Deus com seu povo: 4.1—10.15 
O amor leal de Deus: 11.1—14.9 
 
 

O VALOR TEOLÓGICO 



 

      

 

7 
 

Na mensagem de Oséias fica comprovado que nada (nem mesmo 
a infidelidade do povo) pode anular o amor de Deus por seu povo. Muitas vezes, 
o povo de Deus do passado e do presente falhou e tem falhado na 
demonstração de um amor sincero para com ele.  

 
Mas Deus continua disposto a perdoar e a restaurar aqueles que 

se voltam para ele arrependidos.  
 
Assim, essa mensagem é muito atual e tremendamente 

apropriada para os nossos dias, quando por vezes, por nosso próprio desvio, 
sentimos a falta da comunhão com Deus. 

 

RAZÃO PARA ESTUDARMOS ESSE LIVRO 

 
A profecia de Oséias é uma história bastante atual. Poderíamos 

ver esse relato em programas de rádio e televisão, isto é, a história do amor 
de um marido para com sua esposa, que se torna infiel.  

 
Porém, quando nos detemos em estudar todo seu conteúdo 

percebemos que esse livro revela a história e um amor mais intenso: o amor 
de Deus para com o seu povo, que em muitas ocasiões tem sido infiel para 
com Ele.  

 
Mas por ser um amor verdadeiro, ele sempre perdoa, reconcilia, 

aceita de volta.  
 
A razão para estudarmos esse livro é percebermos que temos um 

Deus que anseia por perdoar-nos quando voltamos para ele arrependidos. 
 

CONVITE 

 
O meu convite é para que você me acompanhe por mais quatorze 

programas estudando sobre esse precioso amor divino que sempre nos alcança. 
 
Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa. 

 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-de-oseias/ 

 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-de-oseias/

