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A TRISTE REALIDADE DO SER HUMANO SEM DEUS 
OSEIAS 4.1-19 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 
quatro da profecia de Oséias. 

 
Vamos estudar Oséias 4.1-19. Quando lemos esse capítulo é 

necessário ainda relembrar do contexto do livro e da profecia para que 
possamos entender claramente a sua mensagem. 

 
Oséias e Amós podem ser considerados dentre os “profetas 

menores”, os maiores profetas menores. Eles foram verdadeiros gigantes da 
fé, pois, proclamaram a Palavra de Deus, no oitavo século antes de Cristo, aos 
ouvidos de um povo entorpecido, um povo orgulhoso e soberbo por sua 
prosperidade e um povo completamente infiel à aliança com o Senhor. 

 
Tanto um como o outro foram sacudidos em suas vidas pessoais, 

pois experimentaram os sentimentos de Deus para com o seu povo. 
Sentimentos de profundo amor, mas também de juízo diante de tanta 
desobediência e desvio das leis divinas.  

 
Embora se mantivesse fiel à aliança firmada com os patriarcas e 

com o povo, logo depois da libertação de Israel do Egito (conf. Êx. 19), e 
mesmo tendo o seu amor inconfundível como característica marcante da sua 
natureza, Deus é justo e traria o seu povo a juízo. Exatamente porque Deus 
nos ama, ele nos disciplina, demonstrando todo o seu cuidado por nós. O título 
para esse texto é: 

 

A TRISTE REALIDADE DO SER HUMANO SEM DEUS 
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Oséias 4.1-19 
 

1. OUÇAM A PALAVRA do Senhor, israelitas. O Senhor tem uma 
acusação contra vocês, Ele os acusa dos seguintes crimes: Não há 
fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus em seu país. 
 
2. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e 
cometem adultério. Em toda parte há violência, com um 
assassinato atrás do outro. 
  
3. É por isso que a sua terra não está produzindo nada. Ela está 
cheia de tristeza e todos os animais que existem em Israel 
adoecem e morrem. O gado, os pássaros e até mesmo os peixes 
começam a desaparecer. 
 
4. Ninguém deve apontar para outra pessoa, tentando jogar sua 
própria culpa sobre ela! Você, sacerdote, é com você que estou 
falando! 
 
5. Como castigo dos seus crimes, vocês, sacerdotes, tropeçarão 
em dia claro e à noite. Os falsos "profetas" que vocês arranjaram 
tropeçarão também. E eu vou destruir Israel, a mãe de todos 
vocês. 
 
6. O meu povo é destruído porque não me conhece, e a culpa é 
toda de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. 
Por isso Eu não os reconhecerei como sacerdotes; já que se 
esqueceram das minhas Leis, Eu me "esquecerei" de abençoar 
seus filhos. 
 
7. Quanto mais crescia o meu povo, mais ele pecava contra mim. 
Os israelitas trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. 
 
8. Os sacerdotes vibram de alegria com os pecados do povo. Eles 
se alimentam com isso e estão sempre com fome, pedindo mais! 
 
9. E assim é: "Tal sacerdote, tal povo" - os sacerdotes são 
perversos, e por isso o povo é perverso. Por isso, castigarei os 
sacerdotes e o povo por causa de sua maldade. 
 
10. Comerão bastante, mas sentirão fome. Ganharão muito 
dinheiro com a prostituição, mas não terão filhos porque Me 
abandonaram e adoraram outros deuses. 
 
11. O vinho, a prostituição e as orgias acabaram com a 
inteligência do meu povo. 
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12. Eles pedem a um pedaço de pau que lhes ensine o que fazer. 
Pedem aos feiticeiros que usem suas "varinhas mágicas" para 
saber o futuro. Eles ficaram dominados pelos ídolos e perderam 
a cabeça. Foram iguais a prostitutas, adorando outros deuses e 
me abandonando. 
 
13. Os israelitas fazem sacrifícios aos ídolos no alto dos morros 
de Israel; lá, eles queimam incenso, na sombra gostosa dos 
carvalhos, dos choupos e outras árvores. Lá as moças de Israel, 
as filhas e noivas dos israelitas se tornam prostitutas e adúlteras. 
 
14. E vocês acham que Eu devia castigá-las? Porque, se vocês, 
homens, estão fazendo a mesma coisa, pecando com prostitutas 
de rua e com as dos santuários. Tolos! O julgamento de vocês já 
está decretado, porque se negam a compreender os fatos. 
 
15. Mesmo que Israel seja uma prostituta, você Judá, não caia 
nesse mesmo pecado. Judeus, não se ajuntem com esses que Me 
adoram falsamente em Gilgal e em Betel. Sua adoração é fingida. 
 
16. Ó Judá, não seja como Israel, teimoso como uma bezerra. 
Tão teimoso que não deixou o Senhor levá-lo aos pastos verdes. 
 
17. Afaste-se de Israel porque os israelitas se entregaram 
completamente aos ídolos. 
 
18. Os homens de Israel bebem muito, e quando ficam bêbados 
saem atrás das prostitutas. Eles amam a vergonha mais que a 
honra. 
 
19. Por isso, um forte vento os arrastará para longe de sua terra; 
morrerão na maior vergonha, porque sacrificaram a ídolos. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A partir desse texto (4.1) e, indo até o final do capítulo 10, no 

verso 15, estudaremos a segunda parte das profecias de Oséias, onde Deus se 
coloca em controvérsia com o seu povo, diante da sua rebeldia e dos seus 
pecados. Assim, como princípio aplicável, aprendemos que: 

 

TODOS TEMOS QUE ADMITIR QUE DIANTE A JUSTIÇA DIVINA O 
NOSSO PECADO TRAZ GRAVES CONSEQUÊNCIAS. 

 
Neste texto encontramos três consequências que o nosso pecado 

traz para todo ser humano sem Deus: 
 
A 1ª consequência do pecado mostra as deficiências do 

homem, vs. 1-3: 
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1. OUÇAM A PALAVRA do Senhor, israelitas. O Senhor tem uma 
acusação contra vocês, Ele os acusa dos seguintes crimes: Não há 
fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus em seu país. 
 
2. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e 
cometem adultério. Em toda parte há violência, com um 
assassinato atrás do outro. 
  
3. É por isso que a sua terra não está produzindo nada. Ela está 
cheia de tristeza e todos os animais que existem em Israel 
adoecem e morrem. O gado, os pássaros e até mesmo os peixes 
começam a desaparecer. 

 
1. Há falta da verdade, falta de amor, e, falta de conhecimento 

de Deus, vs. 1; 
2. Há prevalência do perjúrio, da mentira, do matar, do furtar, 

do adulterar, do arrombar e do assassinar, vs. 2; 
3. Há luto, desfalecimento e perecimento. O sofrimento atinge 

a terra, os animais, as aves e os peixes. A natureza sofre pelas 
deficiências espirituais do homem. 
 

Esses versos começam com um breve oráculo que contém uma 
demanda divina contra o seu povo. A profundidade dessas palavras pode ser 
percebida e servir como introdução a esse texto que tanto mostra o juízo como 
a esperança divinos. 

 
O reino do norte, Israel estava sendo chamado a responder diante 

do Senhor. A acusação é grave. O profeta, em nome de Deus declara que na 
terra da aliança não se viam os efeitos da aliança. Não havia confiabilidade 
tanto nas ações como nas palavras. Não havia lealdade, que é o amor mútuo 
que se mostra nas diversas ocasiões.  

 
Por parte de Deus é o amor imerecido que ele nos concede; mas 

por parte dos homens é o amor que tem obrigações sociais que dá base para o 
relacionamento com Deus. 

 
No verso 1, ainda se diz claramente que não havia conhecimento 

de Deus, pois ao desrespeitarem a sua lei se desrespeitava o seu caráter e a 
sua soberania. Embora ele fosse o grande rei, ele estava sendo totalmente 
negligenciado. 

 
Ao invés dos efeitos positivos da aliança havia um caminhar a 

passos largos para a destruição. Com base nos Dez Mandamentos Oséias mostra 
como caminhavam para a destruição.  

 
Em lugar da verdade havia o perjúrio, isto é, o uso do nome de 

Deus em maldições, violando o terceiro mandamento. Havia também o 
engano, isto é, “falsear” palavra usada principalmente nos contextos 
jurídicos, violando o nono mandamento.  
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Ao invés de lealdade se via, o assassinar, violando o sexto 
mandamento, o roubar, violando o oitavo mandamento, e o adulterar, 
violando claramente o sétimo mandamento.  

 
Finalmente, em lugar do conhecimento de Deus, se via os atos 

de sangue. Literalmente, Oséias apontou para os constantes derramamentos 
de sangue (conf. vs. 2), provando de certa forma o completo desconhecimento 
de Deus, pois havia violência por toda parte.  

 
Mesmo que aconteçam cada vez mais os avanços tecnológicos, o 

homem conhece cada vez menos a Deus e, pior, parece que o homem não quer 
conhecer a Deus. 

 
É trágico chegar a um lugar onde não se encontra o necessário 

para a subsistência. Muita gente passando fome e morrendo por falta de 
alimentação. Além da terra sofrer essa seca e ser improdutiva a vida pessoal 
dos israelitas era seca, improdutiva e o ambiente era de morte e destruição. 

 
A 2ª consequência do pecado mostra o produto do 

desconhecimento de Deus, vs.4-10: 
 

4. Ninguém deve apontar para outra pessoa, tentando jogar sua 
própria culpa sobre ela! Você, sacerdote, é com você que estou 
falando! 
 
5. Como castigo dos seus crimes, vocês, sacerdotes, tropeçarão 
em dia claro e à noite. Os falsos "profetas" que vocês arranjaram 
tropeçarão também. E eu vou destruir Israel, a mãe de todos 
vocês. 
 
6. O meu povo é destruído porque não me conhece, e a culpa é 
toda de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. 
Por isso Eu não os reconhecerei como sacerdotes; já que se 
esqueceram das minhas Leis, Eu me "esquecerei" de abençoar 
seus filhos. 
 
7. Quanto mais crescia o meu povo, mais ele pecava contra mim. 
Os israelitas trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. 
  
8. Os sacerdotes vibram de alegria com os pecados do povo. Eles 
se alimentam com isso e estão sempre com fome, pedindo mais! 
 
9. E assim é: "Tal sacerdote, tal povo" - os sacerdotes são 
perversos, e por isso o povo é perverso. Por isso, castigarei os 
sacerdotes e o povo por causa de sua maldade. 
 
10. Comerão bastante, mas sentirão fome. Ganharão muito 
dinheiro com a prostituição, mas não terão filhos porque Me 
abandonaram e adoraram outros deuses. 
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1. O desconhecimento de Deus produz a destruição religiosa, vs. 

4-5a; 
2. O desconhecimento de Deus produz a destruição familiar, vs. 

5b-6b; 
3. O desconhecimento de Deus produz a destruição econômica, 

vs. 8, 10; 
4. O desconhecimento de Deus produz a destruição moral, vs. 6-

7; 
5. O desconhecimento de Deus produz a destruição espiritual, 

vs. 10. 
 
Nesses versos, Oséias demonstra claramente quem são os 

responsáveis pelos pecados de Israel.  
 
Nesses versos 4-10, Oséias condena os sacerdotes. Nos versos 11 

a 14, ele responsabiliza o próprio povo pelos pecados cometidos como veremos 
no próximo ponto e, depois de uma advertência a Judá, no verso 15, também 
como veremos, nos versos 16 a 19, Efraim é apontado como responsável pelos 
pecados que mereciam juízo.  

 
Efraim era a maior tribo do reino do norte e muitas vezes o 

próprio reino do norte era identificado pelo nome da tribo mais destacada. 
Embora sejam delineados esses responsáveis a sua mensagem é bem objetiva: 
todo o povo, seguindo o exemplo dos seus líderes são coparticipantes na 
desobediência a lei do Senhor e na rebeldia contra o próprio Senhor.  

 
Porém pelo mau exemplo concedido ao povo, os líderes religiosos 

e políticos receberiam a condenação principal. 
 
Nos primeiros versos, 4-10 a responsabilidade recai sobre os 

sacerdotes pelos pecados descritos nos versos 1-3. Conforme a BENVI (2003, 
p.1484) a acusação formal foi feita contra os sacerdotes que tinham o dever 
de zelar da Lei de Deus e de instruir o povo (conf. Dt 31.9-13; 33.8-11; 2Cr 
17.8-9; Ed 7.6, 10; Jr 18.18; Ml 2.1-9).  

 
Oséias advertiu os sacerdotes de que não culpassem o povo por 

suas desobediência e rebeldias, que não culpassem o povo por provocar o 
castigo contra a nação, pois, na verdade, eram os próprios sacerdotes os 
maiores culpados e o povo mesmo também poderia acusá-los de mal 
testemunho, como Oséias fez enfrentando-os (conf. vs. 9 de acordo com Isaías 
28.7 escrito nessa mesma época, e, Jeremias 2.26; 4.9 e 23.11, escrito 
aproximadamente um século depois). 

 
Nesses versos, ainda se apresentam alternadamente as sentenças 

e os crimes dos sacerdotes. No verso 5ª, se admoesta a queda deles 
juntamente com o profeta, provavelmente uma alusão aos “profetas cúlticos” 
que se opunham aos profetas verdadeiros.  
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Para identificar esses verdadeiros profetas é bom lembrarmos 
que os profetas do oitavo século foram Amós e Oséias profetizando ao reino 
do norte, a Israel; e Isaías e Miquéias profetizando ao reino do sul, a Judá. 
Eles profetizaram na época em que no norte reinaram Jeroboão II, Zacarias, 
Salum, Manaém, Pecaias, Peca e Oséias, último rei de Israel.  

 
No sul reinavam Uzias, conhecido como Azarias, Jotão, Acaz e 

Ezequias (conf. 2Rs capítulos 14-17). É provável que Amós tivesse em mente 
esse grupo de profetas cúlticos, quando no seu livro negou ser “profeta” e 
discípulo de “profeta” (conf. Am 7:14). 

 
Nos versos 5-6, encontramos três crimes dos sacerdotes e suas 

sentenças correspondentes. 
 
O primeiro par tem início com a sentença: … destruirei a mãe … 

(vs. 5), porque … o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 
conhecimento … (vs. 6). A figura da mãe representa a nação (conf. cap 2) ou 
ainda uma ameaça a sucessão sacerdotal.  

 
Ou ainda, conforme alguns estudiosos, a frase pode significar que 

a família seria destruída. O crime era a negligência de compartilhar o 
conhecimento de Deus, o crime era o descaso da instrução sacerdotal da 
Torah, gerando assim o desconhecimento de Deus (conf. vs. 1).  

 
O segundo par foi apresentado em ordem inversa. O crime 

aparece em primeiro lugar. Era o crime de desprezar, de rejeitar esse 
conhecimento de Deus. E a consequente sentença era ser rechaçado, ser 
repudiado para não ser mais sacerdote diante de Deus.  

 
E, conforme o verso 6, o terceiro par segue essa ordem também. 

Primeiro o crime, depois a sentença. Era o crime de esquecer da lei de Deus, 
e, esse esquecimento era o pouco caso que se dava a lei; era uma depreciação 
dada por Deus ao seu povo.  

 
Mas a sentença condenatória seria bem objetiva: a descendência 

sacerdotal seria finalmente esquecida. Quando não andamos nos caminhos 
do Senhor ele nos deixa andar nos nossos próprios caminhos e aí 
experimentamos o pior. 

 
Ainda nos versos 7-10, a culpa, a responsabilidade caia sobre os 

sacerdotes. No tempo de Jeroboão II os centros de Betel e Gilgal 
desenvolveram muitos cultos exuberantes, porém não aceitáveis diante do 
Senhor.  

 
Esses cultos cada vez mais cresciam ao ponto de que em cada 

alto, em cada elevação do terreno ali se colocava um ídolo ou um poste-ídolo 
que servia para a adoração. Diante dos olhos de Deus, aumentar o número de 
sacerdotes era aumentar, multiplicar o número de pecados! E a sentença seria 
terrível: eu mudarei a sua honra em vergonha (conf. vs. 7c e Ml 2. 3). Essa 
sentença tinha o seguinte sentido: já que os sacerdotes deixaram a glória do 
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Senhor para adorar a ignomínia de Baal e ou demais ídolos, Deus reverteria 
a honra deles em vergonha. Por quê? Porque ao invés de ensinarem e 
instruírem o povo, não se importaram com os seus pecados, antes os seguiam 
com seus desejos carnais.  

 
Eles que deveriam ser exemplos levaram o povo à ruina. Assim 

como é o povo, assim foi o sacerdote, ao invés de corrigi-lo e o encaminhar 
de volta ao Senhor. Então sem dúvida Deus lhes responderia. Deus responderia 
aos seus cultos de fertilidade não com bênção, mas com maldições de 
esterilidade. Estes sacerdotes não encontrariam nem comida nem fertilidade. 
Deus declarou a razão dessa punição: Deixaram a adoração do Senhor e se 
envolveram em sensualidade. 

 
A 3ª consequência do pecado mostra a necessidade do juízo 

de Deus, vs. 11-19: 
 

11. O vinho, a prostituição e as orgias acabaram com a 
inteligência do meu povo. 
 
12. Eles pedem a um pedaço de pau que lhes ensine o que fazer. 
Pedem aos feiticeiros que usem suas "varinhas mágicas" para 
saber o futuro. Eles ficaram dominados pelos ídolos e perderam 
a cabeça. Foram iguais a prostitutas, adorando outros deuses e 
me abandonando. 
 
13. Os israelitas fazem sacrifícios aos ídolos no alto dos morros 
de Israel; lá, eles queimam incenso, na sombra gostosa dos 
carvalhos, dos choupos e outras árvores. Lá as moças de Israel, 
as filhas e noivas dos israelitas se tornam prostitutas e adúlteras. 
 
14. E vocês acham que Eu devia castigá-las? Porque, se vocês, 
homens, estão fazendo a mesma coisa, pecando com prostitutas 
de rua e com as dos santuários. Tolos! O julgamento de vocês já 
está decretado, porque se negam a compreender os fatos. 
 
15. Mesmo que Israel seja uma prostituta, você Judá, não caia 
nesse mesmo pecado. Judeus, não se ajuntem com esses que Me 
adoram falsamente em Gilgal e em Betel. Sua adoração é fingida. 
 
16. Ó Judá, não seja como Israel, teimoso como uma bezerra. 
Tão teimoso que não deixou o Senhor levá-lo aos pastos verdes. 
 
17. Afaste-se de Israel porque os israelitas se entregaram 
completamente aos ídolos. 
 
18. Os homens de Israel bebem muito, e quando ficam bêbados 
saem atrás das prostitutas. Eles amam a vergonha mais que a 
honra. 
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19. Por isso, um forte vento os arrastará para longe de sua terra; 
morrerão na maior vergonha, porque sacrificaram a ídolos. 

 
1. O juízo divino é para os que vivem licenciosamente; 
2. O juízo divino é para os que abandonam o Deus vivo para 

seguir seus próprios deuses; 
3. O juízo divino é para os que seguem na rebeldia e desprezam 

a Deus. 
 

Vivemos em dias em que o principal motivo para a vida é a 
diversão, o alegrar, e o desfrutar. Não se leva nada a sério, há pouca 
responsabilidade. Encontramos a cada pessoas totalmente alienadas.  

 
Pessoas que vivem uma vida licenciosa, uma vida em que se 

procura o prazer através da fornicação e do adultério, alegria através da 
bebedice e da ingestão de drogas, contentamento através da libertinagem e 
da idolatria, da adoração a deuses que são mortos.  

 
Cada dia mais encontramos pessoas que abandonam a Deus que 

é vivo e faz exigências e seguem os seus próprios deuses, feitos e elaborados 
por eles mesmos. 

 
Pessoas que afirmam e creem que cada um tem seu deus e que 

ele está no interior de cada ser humano. Essas pessoas confundem religião 
com relação e formam os seus próprios deuses. Essas pessoas produzem sua 
própria adoração e assim desenvolvem uma vida de rebeldia e rejeição a Deus. 
Preferem permanecer nos seus pecados do que submeterem-se a Deus.  

 
Deus com o seu amor, com a sua justiça e sua santidade não 

encontra lugar nessas vidas. Essa descrição é uma realidade dos nossos dias 
como também é uma descrição daqueles dias que antecediam a queda do reino 
de Israel. 

 
A culpa do povo é apresentada nos versos 11–14, onde se inclui 

dois provérbios: … o vinho e o mosto tiram o entendimento (v. 11), e ...o 
povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. (vs. 14). Israel 
não se corrompia por causa de uma simples embriaguez.  

 
O vinho é uma parte dos cultos de fertilidade. E, com efeito, 

Deus lamentou: O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua 
vara lhe dá resposta; porque um espírito de prostituição os enganou … 
(vs. 12).  

 
Por outro lado, o povo se entregava completamente a os 

sacrifícios e rituais sexuais do baalismo em sua busca de uma vida boa. Seria 
possível esperar algo de bom de uma sociedade tão dissoluta? Oséias 
responsabiliza os homens por essa desintegração e pela infidelidade de suas 
filhas e noras.  
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Os homens eram responsáveis pois eles participavam desses 
cultos e dessas práticas sexuais dos cultos de fertilidade (conf. vs. 14c). Por 
isso, temos essa frase surpreendente no início desse mesmo verso. Diz o 
Senhor: Não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, 
quando adulteram … (conf. vs. 14a).  

 
Implicitamente entendemos que o castigo cai sobre os homens. 

Mas, sem dúvida, podemos interpretar a frase como uma pregunta retórica: 
“Não castigarei vossas filhas … e vossas noras …?” Se entendermos dessa 
maneira a mensagem é que Deus castigará a todos por igual, sem qualquer 
distinção. 

 
No verso 15, há um parêntese e o profeta dirige-se a Judá, diante 

dos erros de Israel. Sua esperança era que Judá evitasse desviar-se do Senhor 
e assim evitasse também a culpa e as consequências. Pelo que sabemos do 
relato bíblico histórico Judá só sobreviveu mais 136 anos depois da queda do 
reino do norte, pois em 586 a. C. Judá foi arrasada pela Babilônia. 

 
Nos versos 16-19, Oséias mostra a culpa total de Israel, sem 

pensar em grupos distintos. A utilização dos símiles é sugestiva. A vaca rebelde 
assinala a relação que Israel tem com o “touro”, Baal (lembramos que o 
bezerro que se adorava em Betel, na idolatria do reino do norte, era 
considerado como símbolo do Senhor).  

 
Ainda no verso 16, o cordeiro pastoreado pelo Senhor era uma 

tradição pura e antiga de Israel (conf. Sl 23). Mas, se Israel se envolvera com 
o sincretismo do baalismo, como podia esperar que Deus fosse o seu pastor e 
o guiasse? Unir-se aos ídolos era romper com os laços da aliança.  

 
Por isso, o verso 17 declara que a nação agora sofreria a solidão. 
 
Nos versos 18-19, temos a finalização desse triste relato. Mesmo 

quando terminam as celebrações cúlticas o povo segue com entusiasmo a 
prostituição do baalismo, amando a vergonha, isto é, o ídolo insolente.  

 
E o resultado é que um vento, isto é, um espírito (mesma palavra 

no hebraico) os varrerá mostrando que de nada adiantou curvarem-se para os 
ídolos. Israel por fim entenderá que seus cultos são falsos e destrutivos. 

 

CONCLUSÃO 

 
Necessitamos levar a verdade, a misericórdia e o conhecimento 

de Deus aos que nos rodeiam. Isso fará diferença em suas vidas. Ainda que 
essa descrição seja um retrato da nossa sociedade atual, devemos orar e 
compartilhar as leis divinas para um povo que não quer ouvir. Nisto está a 
sabedoria.  
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Precisamos nos conscientizar de que o mundo necessita da 
mensagem da salvação em Jesus Cristo. Ele é o único que pode endireitar as 
nossas vidas e transformar as nações. Que o Senhor te abençoe nessa tarefa. 

 
Um abraço, até o próximo programa.  
 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-triste-realidade-do-ser-humano-sem-
deus/ 

 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-triste-realidade-do-ser-humano-sem-deus/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-triste-realidade-do-ser-humano-sem-deus/

