
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

UM CONVITE AMOROSO 
OSEIAS 14.1-9 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo final 
do livro das profecias de Oséias. O texto é Oséias 14.1-9. Neste texto 
encontramos uma das mais preciosas mensagens proclamadas ao povo de 
Deus. O tema dessa importantíssima mensagem que percorre todo o livro é o 
amor de Deus para com o seu povo. 

 
Conforme mencionamos anteriormente, Oséias pregou no oitavo 

século a.C., durante os últimos anos do reino de Israel. Sob a orientação de 
Deus, ele usou a figura da própria família como pano de fundo para as 
mensagens do Senhor. Gômer, a esposa de Oséias se tornou adúltera, e teve 
filhos com seus amantes. Apesar de tudo que Oséias fez para mostrar o seu 
amor, ela o traiu repetidas vezes. 

 
Oséias, representando Deus, fez de tudo para trazer a sua esposa 

de volta. Mas, somente depois de estragar a vida e perder basicamente tudo 
que tinha, ela voltou, ela atendeu àquele convite amoroso e reconciliou-se 
com o seu marido fiel. Gômer tinha se envolvido tanto no pecado que achou 
quase impossível abandoná-lo para voltar ao marido; mas graças a Deus, ele é 
poderoso e atrai o seu povo com o seu convite (conf. 11.8).  

 
E, porque Deus é gracioso, perdoador, misericordioso, bondoso e 

amoroso, o título para esse texto é: 
 

UM CONVITE AMOROSO 

 
Oséias 14.1-9 
 

INTRODUÇÃO 

 
No livro de Oséias, Deus fala ao coração de sua amada, mas infiel 

Israel (2:14). Como um jovem tentando conquistar o coração de uma moça, 
Deus atrai a sua esposa traidora e tenta ganhar o amor dela de volta. Deus 
mostrou o seu desejo de desposá-la de novo, prometendo cuidar dela como 
um marido dedicado. 

 



      

 

Esta reconciliação não seria fácil. Mesmo depois de voltar para 
casa, Israel ficaria um bom tempo sem alguns dos privilégios de comunhão 
com o Senhor (3:3-5). Deus requeria o arrependimento e seus frutos para 
poder entrar em plena comunhão com o seu povo. 

 
Quando se trata de arrependimento e reconciliação, o livro de 

Oséias é de grande valor. 
 
Nesse capítulo, observaremos alguns pontos importantes sobre o 

arrependimento do homem e a reconciliação com Deus. Podemos verificar 
aqui os requisitos de Deus para que experimentemos o seu amor. 

 
Se Israel se arrependesse da maneira descrita nesses versos, Deus 

o perdoaria de forma especial, pois só ele tem poder para uma renovação 
completa. 

 
Diante dessas colocações e constatações, o princípio que esse 

texto final de Oséias nos propõe é visto nessa frase: 
 

SOMENTE QUANDO PREENCHEMOS OS REQUISITOS DO SENHOR 
EXPERIMENTAMOS O SEU MARAVILHOSO AMOR. 

 
Neste texto encontramos três requisitos para experimentarmos o 

maravilhoso amor de Deus: 
 
O 1º requisito para experimentarmos o maravilhoso amor de 

Deus é o arrependimento e a dependência do Senhor, vs. 1-3: 
 

OSÉIAS 14.1-3 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 14.1-3 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

1. Volta, ó Israel, para o SENHOR, 
teu Deus, porque, pelos teus 
pecados, estás caído.  
 
2. Tende convosco palavras de 
arrependimento e convertei-vos ao 
SENHOR; dizei-lhe: Perdoa toda 
iniquidade, aceita o que é bom e, 
em vez de novilhos, os sacrifícios 
dos nossos lábios.  
 
3. A Assíria já não nos salvará, não 
iremos montados em cavalos e não 
mais diremos à obra das nossas 
mãos: tu és o nosso Deus; por ti o 
órfão alcançará misericórdia. 

1. ISRAEL, ISRAEL, VOLTE para o 
Senhor, o seu Deus porque por causa 
dos seus pecados você ficou nessa 
situação terrível! 
 
2. Faça seus pedidos! Diga ao Senhor: 
"Ó Senhor, perdoe os nossos pecados! 
Tenha pena de nós e receba nossos 
novos sacrifícios, o louvor dos nossos 
lábios! 
  
3. A Assíria não pode nos salvar, e não 
temos força para vencer uma batalha 
sequer! Nunca mais chamaremos os 
ídolos que fizemos de 'nossos deuses' 
porque somente no Senhor os órfãos 
encontram socorro e amor! 

 



      

 

O arrependimento, 1º requisito para experimentarmos o amor de 
Deus é descrito assim: 

 
1) Voltar para Deus. Às vezes, as pessoas reconhecem problemas 
e até erros na vida, mas ainda não voltam ao Senhor. É necessário 
reconhecer o próprio pecado (14:1). A tendência de muitas 
pessoas é jogar a culpa em outros ("eles me fizeram...") ou nas 
próprias circunstâncias ("aconteceu..."). A volta ao Senhor exige 
que a pessoa assuma o que fez, reconhecendo o seu pecado, vs. 
1; 
 
2) Falar palavras de arrependimento (14:2). Obviamente, o 
pecador que volta ao Senhor deve mostrar frutos do 
arrependimento (Mt 3:8). Mas, também, deve falar palavras de 
arrependimento, confessando o seu pecado (veja 1Jo 1:9; Tg 
5:16); 
 
3) Pedir perdão. O pecado ofende. Todos os pecados são ofensas 
contra Deus. Alguns magoam outras pessoas (familiares, irmãos 
em Cristo, vizinhos, colegas, etc.). Precisamos pedir perdão as 
pessoas ofendidas (At 8:21-23; Lc 17:3-4), vs. 2; 
 
4) Oferecer serviço e sacrifício ao Senhor. O pecador purificado 
deve exaltar o nome do Senhor (veja Sl 51:13-17), vs. 2; 
 
5) Abandonar as soluções humanas. Israel precisava deixar a sua 
confiança em: (a) Alianças com outros povos (Assíria, Egito, 
etc.); (b) Força militar (cavalos); (c) Falsos deuses (obra das 
nossas mãos). Israel precisava confiar exclusivamente em Deus. 
Ele é o único que tem misericórdia para com o órfão. Nós, 
também, temos de recusar qualquer solução aos problemas 
espirituais que não seja de Deus, vs. 3. 
 
O 2º requisito para experimentarmos o maravilhoso amor de 

Deus é abandonar a infidelidade e sabendo que só há vivificação no Senhor, 
vs. 4-7: 

 

OSÉIAS 14.4-7 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 14.4-7 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

4. Curarei a sua infidelidade, eu de 
mim mesmo os amarei, porque a 
minha ira se apartou deles.  
 
5. Serei para Israel como orvalho, 
ele florescerá como o lírio e 
lançará as suas raízes como o cedro 
do Líbano.  
 
6. Estender-se-ão os seus ramos, o 
seu esplendor será como o da 

4. Quando Israel fizer isso, Eu o curarei 
de sua idolatria e infidelidade. Nada 
poderá deter o meu amor por eles, e a 
minha ira desaparecerá para sempre! 
 
5. Eu cairei sobre Israel como o orvalho 
cai sobre as flores. Israel crescerá 
como o lírio e as suas raízes serão 
profundas como as dos cedros, que 
crescem no Líbano! 
 



      

 

OSÉIAS 14.4-7 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 14.4-7 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

oliveira, e sua fragrância, como a 
do Líbano.  
 
7. Os que se assentam de novo à 
sua sombra voltarão; serão 
vivificados como o cereal e 
florescerão como a vide; a sua 
fama será como a do vinho do 
Líbano. 

6. Seus ramos se espalharão, belos 
como oliveiras, perfumados como as 
florestas do Líbano. 
 
7. O povo de Israel voltará de longe, do 
exílio e todos descansarão à minha 
sombra. Serão como campo de trigo, 
crescerão como uma plantação de 
uvas, terão o perfume dos vinhedos do 
Líbano. 

 
A fidelidade, o 2º requisito para experimentarmos o amor de 

Deus é descrita assim: 
 
1) Curar-se da infidelidade de Israel. A traição traz 
consequências e sequelas. Como um marido que perdoa e aceita 
de volta a sua esposa infiel, Deus age para curar Israel, vs. 4; 
 
2) Saber que Deus ama o arrependido. O amor de Deus é 
incompreensível ao entendimento dos homens. Depois de tudo 
que Israel fez, ele tomou a nação de novo como a sua esposa e 
mostrou o seu amor para com ela (conf. 2:14-20; 11:8-11; Ez 16; 
João 3:16), vs. 4; 
 
3) Saber que Deus ajuda o arrependido a crescer e a produzir 
fruto. Jesus perdoou e aceitou Pedro depois deste o negar e lhe 
deu grandes responsabilidades no reino (Jo 21:15-17). Paulo 
pediu a ajuda de Marcos depois de tê-lo rejeitado (2 Tm 4:11; At 
15:37-39), vs. 5; 
 
4) Saber que Deus aperfeiçoa o arrependido para que este possa 
mostrar a sua beleza espiritual e ajudar outros. Deus prepara o 
servo arrependido para o seu papel no reino do Senhor, vs. 6; 
 
5) Saber que Deus, da vida aos que se abrigam em sua sombra. 
Deus é quem faz com que o arrependido, sob a sua proteção, sob 
a sua sombra, diante do calor extremo do deserto tenha vida e 
floresça, vs. 7. 
 
Nesses versos, em resumo Deus se descreve a si mesmo com duas 

figuras muito interessantes, pois usa uma adaptação da linguagem, da 
terminologia do baalismo. Na verdade, inspirado por Deus, Oséias mostra uma 
ousadia tremenda, quando registra esta aplicação de símbolos idólatras, 
símbolos da adoração baalista para descrever a Deus, o Senhor.  

 
Deus é assim descrito: 
 



      

 

1) Ele é como o orvalho (conf. vs 5), porém diferente da 
aplicação feita a Israel, um orvalho que logo passa (conf. 13.3); 
 
2) Ele é como um cipreste verde (conf. vs. 8), bem diferente de 
Israel que era como a palha que se lança da eira (conf. 13.3). 
Usando essa terminologia, Oséias mostra ao povo que somente o 
Senhor é quem pode prover a fecundidade para cada aspecto da 
vida. 
 
O orvalho pode ser a diferença entre a vida e a morte no deserto. 

E a mensagem que está sendo proclamada é essa: Deus é essa diferença e, 
somente mediante sua presença é que Israel crescerá e frutificará. 

 
As figuras do lírio (vs. 5) do Líbano (?), e a oliveira (vs. 6) são 

metáforas que se utilizam da poesia do amor, conforme o amor que se vê no 
livro dos Cântico dos Cânticos. O lírio branco da Galileia simboliza a beleza e 
a fertilidade, e as raízes do cedro do Líbano simbolizam o poder e a 
permanência.  

 
A oliveira, que pode viver e produzir fruto e azeite por mil anos, 

também é símbolo de fertilidade e permanência. A mensagem é que Israel 
teria em Deus tudo aquilo que buscava em vão em Baal. 

 
No verso 7, temos como que uma antecipação da figura do verso 

8. A melhor leitura é aquele que entende que a frase é: eles se sentarão 
debaixo da minha sombra (vs. 7a). 

 
Empregando os símbolos do trigo, a vide e o vinho do Líbano, 

Deus promete mais uma vez a Israel uma vida abundante sob a sua proteção. 
 
Por isso surge a pergunta do verso 8: Porque Israel pensaria, 

ocuparia sua mente pensando nos ídolos se na verdade pode receber tudo o 
que procura e necessita do próprio Senhor? Essa pergunta será respondida no 
próximo ponto. 

 
3º requisito para experimentarmos o maravilhoso amor de 

Deus é o abandono da idolatria e o entendimento de que retidão e justiça 
só temos no Senhor, vs. 8-9: 

 

OSÉIAS 14.8-9 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 14.8-9 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

8. Ó Efraim, que tenho eu com os 
ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de 
ti; sou como o cipreste verde; de 
mim procede o teu fruto.  
 
9. Quem é sábio, que entenda 
estas coisas; quem é prudente, que 
as saiba, porque os caminhos do 
SENHOR são retos, e os justos 

8. Ó Efraim, fuja dos ídolos! Eu sou vivo 
e forte! Vou tomar conta de você. Eu 
sou como uma árvore que nunca perde 
suas folhas, e darei a você o meu fruto 
durante o ano todo. A minha 
misericórdia nunca falha. 
 
9. Quem for sábio, deve entender essas 
coisas. Quem for inteligente, ouça com 



      

 

OSÉIAS 14.8-9 (VERSÃO CLÁSSICA) OSÉIAS 14.8-9 (VERSÃO BÍBLIA NOVA) 

andarão neles, mas os 
transgressores neles cairão. 

atenção. Pois os caminhos do Senhor 
são verdadeiros e certos, e os justos 
andarão neles, mas os pecadores 
tropeçarão. 

 
Abandonar a idolatria, o 3º requisito para experimentarmos o 

amor de Deus significa: 
 
1) Reconhecer que os ídolos devem ser totalmente abandonados. 
Nem Deus, nem seu povo tem algo a ver com os ídolos. Deus e os 
ídolos são totalmente diferentes um do outro, vs. 8; 
 
2) Reconhecer que Deus não nos trata como os ídolos. Ele nos 
ouve e cuida de nós. Os ídolos são impotentes e não trazem 
nenhum benefício real à pessoa. Deus acolhe o arrependido e 
cuida dele, vs. 8; 
 
3) Reconhecer que a vida e a frutificação estão em Deus. Deus é 
comparado a uma árvore, dando a ideia de força, vigor e vida. É 
Deus quem nos faz frutificar, vs. 8; 
 
4) Reconhecer que é necessário refletir sobre essa diferença 
fundamental. A sabedoria é refletir e viver dessa nova maneira, 
pois os caminhos do Senhor são justos, são retos, vs. 9; 
 
5) Reconhecer que os rebeldes, injustos e transgressores não 
conseguem andar nos caminhos de Deus. A insensatez não se 
alinha, não se afina com o caminho justo e reto. O abandono da 
idolatria é a comprovação da sabedoria, vs. 9. 
 
Nesses versos, 8 e 9 se reponde à pergunta feita anteriormente. 

Sendo esta a única vez, em todo o Antigo Testamento, Deus é comparado com 
uma árvore. Deus é comparado com um cipreste verde.  

 
Nos lugares altos do baalismo, uma árvore sagrada representava 

a deusa da fertilidade. Mas, aqui, de modo surpreendente, o Senhor declara 
que ele mesmo, e só ele é a fonte inesgotável da vida para o seu povo. 

 
E, além disso, o cipreste verde crescia em abundância naquela 

região, nas montanhas de Israel e de Judá. Esta árvore nativa é, então, um 
símbolo perfeito para disser que Israel não teria mais necessidade de importar 
um deus estrangeiro, um deus dos gentios.  

 
É do Senhor; é de Deus que Israel receberá o seu fruto (no 

hebraico, como dissemos anteriormente, há um jogo de palavras entre Efraim 
e fruto). Se se arrependessem, a promessa de Deus se cumpriria. 

 



      

 

Nesse verso 9, temos um desafio para todas as gerações, para 
que atualizem essa mensagem de Oséias e a apliquem aos seus dias. Não é a 
Palavra de Deus somente quando Oséias a proferiu.  

 
Conforme mencionamos Paulo, na sua geração, utilizou Oséias, e 

o citou em dois textos importantes (Rm 9.25-26 e 1Co 15.55). Ainda hoje essa 
é a Palavra de Deus, portanto seremos sábios se a aplicarmos às nossas vidas. 

 

CONCLUSÃO 

 
Oséias conclui o livro com um apelo aos sábios. O sábio entende 

e segue a palavra do Senhor, enquanto os transgressores caem nela. Mas, a 
pergunta que se poderia fazer é: no que estão baseadas as promessas do 
Senhor quanto ao perdão e a restauração do seu povo?  

 
A única resposta que o livro dá é: o amor de Deus. Esse amor 

que foi tão bem expresso em 11.8, mostra que essas promessas foram 
cumpridas e estão sendo cumpridas na igreja.  

 
Enquanto Israel da antiga aliança foi destruído pela Assíria em 

722 a.C., o verdadeiro povo de Deus foi formado a partir da vinda de Cristo.  
 
Conforme bem destacou Dever (2008, p705), o apóstolo Paulo 

citou duas vezes as passagens de Oséias para a restauração (conf. Rm 9.25-
26), entendendo que a profecia de Oséias não seria cumprida em alguma 
futura nação-estado de Israel, no Oriente Médio, mas sim na igreja, no novo 
povo de Deus, espalhado por toda tribo, língua, raça e etnia. 

 
Você tem certeza de que participa desse novo povo? Já recebeu 

o perdão e já desfruta da graça de Deus pessoalmente? Essa é uma 
oportunidade especial de acertar sua relação com Deus. 

 
Que o Senhor te abençoe nessa decisão. Um abraço, até o 

próximo programa. Até o estudo dos aspectos introdutórios em Tiago. 
 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/um-convite-amoroso/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/um-convite-amoroso/

