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OS LIMITES DE DEUS 
OSEIAS 5.1-15 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 
cinco do livro das profecias de Oséias. Vamos estudar Oséias 5.1-15. Neste 
texto percebemos uma continuação do tema do capítulo quatro. Mas, aqui, se 
enfatiza mais o castigo que viria como resultado do pecado do povo e de seus 
líderes.  

 
No capítulo 4, a mensagem tirou de foco a família de Oséias 

(embora continue como pano de fundo da mensagem do resto do livro), e Deus 
voltou a falar sobre sua relação com o povo de Israel. E neste capítulo cinco, 
vamos encontrar novamente uma condenação aos pecados do povo de Deus. 

 

OS LIMITES DE DEUS 

 
Oséias 5.1-15 
 

Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao 
arrependimento 
 
1. OUÇAM ISTO, SACERDOTES e líderes de Israel! Escutem, 
membros da família real! Vocês estão condenados porque 
enganaram o povo com os ídolos em Mispa e Tabor, 
 
2. e cavaram uma armadilha funda para o povo cair, em Sitim. 
Mas não se esqueçam! Eu vou ajustar contas com vocês pelo que 
fizeram. 
  
3. Conheço seus pecados, Israel! Você me deixou como uma 
prostituta abandona seu marido; você é totalmente depravado. 
 
4. As coisas que você faz, não o deixam voltar a Deus; no fundo 
do coração de cada israelita existe um espírito de adultério, e 
por isso não podem conhecer o Senhor. 
 
5. O terrível orgulho é que acusa Israel no meu tribunal. O peso 
dos pecados que cometeu vai fazê-lo tropeçar e Judá também 
acabará caindo. 
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6. Então, trarão seus rebanhos para sacrificar a Deus, mas já será 
tarde demais. Eles não encontrarão o Senhor, porque foram 
deixados de lado por Ele e por isso ficarão sozinhos e 
abandonados. 
 
7. Quebraram o trato de honra que tinham feito com o Senhor, 
gerando filhos que não eram dEle. Por isso, de repente eles e 
toda a riqueza que têm desaparecerão. 
 
8. Deem o alarme! Toquem bem alto a trombeta para avisar o 
povo em Gibeá, em Ramá e em Bete-Áven. Cuidado, povo de 
Benjamim! 
 
9. Escute esse aviso, Israel: Quando chegar o dia do seu castigo, 
você acabará como um monte de lixo, e isto em público! 
 
10. Os líderes de Judá se tornaram ladrões da pior espécie! Por 
isso a minha ira cairá sobre eles como uma tempestade de verão. 
 
11. Israel será esmagado e quebrado pelo meu castigo, porque 
está decidido a seguir os ídolos. 
 
12. Será destruído como a traça acaba com um pedaço de pano; 
farei apodrecer a força de Judá. 
 
13. Quando Efraim e Judá virem o quanto estão doentes, Efraim 
vai procurar a Assíria, o grande rei da Assíria, mas ele não poderá 
nem ajudar, quanto menos curar as feridas! 
 
14. Partirei Efraim e Judá em pedaços, como o leão rasga o 
animal que matou, serão levados de sua terra e espantarei todos 
os que quiserem ajudá-los. 
 
15. Serão abandonados e voltarei ao meu lar até que Efraim e 
Judá reconheçam sua culpa e me procurem pedindo ajuda. Eu sei 
que assim que surgirem os problemas, eles me procurarão, 
dizendo uns aos outros: VENHAM, VAMOS VOLTAR ao Senhor 
(16.1). 

 

INTRODUÇÃO 

 
Ao analisarmos esse capítulo verificamos que Deus reprovou os 

sacerdotes, o povo, e os nobres. Estes tinham apanhado suas vítimas como se 
fosse numa rede ou laço usado para pegar pássaros. Deus os condenava, pois, 
os crimes eram excessivos, e o castigo seria adequado aos crimes.  

 
1) O espírito de prostituição os dominava, dificultando qualquer 
tentativa de voltar; e  
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2) Faltava o conhecimento de Deus. 
 
Como consequência do pecado, Israel (Efraim) cairia. Judá, 

também, seria castigado. O povo buscaria o Senhor em vão, porque ele já se 
retirara deles, como podemos ver um exemplo em Ezequiel 8-10.  

 
Como Gômer tinha concebido filhos de outros homens, Israel teve 

filhos que não eram do Senhor. Deus castigaria tanto a Israel como a Judá. 
Este trecho trata os dois países de maneira igual, mostrando que a ira de Deus 
não seria dirigida apenas ao reino do Norte. 

 
Tocar as trombetas de alarme nestes lugares (Gibeá e Ramá) 

sugere, provavelmente, que os assírios já tinham passado pelo meio de Israel 
e estavam chegando perto de Judá.  

 
Era uma profecia de como seria o castigo contra Israel, mas era 

uma ameaça contra Judá. Deus acusou os príncipes de Judá de mudar os 
marcos; por isso, seriam castigados (10).  

 
Não haveria como escapar do castigo de Deus (11-14). Israel 

tentou fazer acordo com a Assíria, mas não adiantou. Ninguém é capaz de 
resistir a sentença de Deus. Por isso temos que lembrar de que Deus tem 
estabelecido limites tanto ao seu povo como para todas as pessoas, e, assim, 
o princípio de que este texto nos oferece pode ser visto nessa frase: 

 

TODO SER HUMANO TEM QUE SABER QUE DEUS TEM LIMITES 
CLAROS QUE SE ULTRAPASSADOS ACARRETAM SÉRIOS 
DISSABORES PARA OS PECADORES. 

 
Neste texto encontramos três dissabores que experimentam 

aqueles que ultrapassam os limites de Deus. 
 
O 1º dissabor é experimentado pelos três grupos responsáveis 

pelo povo, vs. 1-3: 
 

1. OUÇAM ISTO, SACERDOTES e líderes de Israel! Escutem, 
membros da família real! Vocês estão condenados porque 
enganaram o povo com os ídolos em Mispa e Tabor, 
 
2. e cavaram uma armadilha funda para o povo cair, em Sitim. 
Mas não se esqueçam! Eu vou ajustar contas com vocês pelo que 
fizeram. 
  
3. Conheço seus pecados, Israel! Você me deixou como uma 
prostituta abandona seu marido; você é totalmente depravado. 
 
(Versão Bíblia Viva) 
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1. Ouvi isto, ó sacerdotes; escutai, ó casa de Israel; e dai ouvidos, 
ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que 
fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor.  
 
2. Na prática de excessos, vos aprofundastes; mas eu castigarei 
a todos eles.  
 
3. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto; porque, agora, 
te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. 
 
(Versão Clássica) 

 
1. O dissabor dos sacerdotes; 
2. O dissabor dos chefes dos clãs – casa de Israel; 
3. O dissabor da família real – casa do Rei. 
 
As acusações são colocadas objetivamente. Os cultos israelitas 

não mudaram e uma vez mais o profeta traz uma mensagem contra os líderes 
de Israel. No verso um, há uma citação chamando a atenção dos três grupos 
responsáveis pelo povo: os sacerdotes, os chefes das clãs, isto é, a casa de 
Israel, e, a família real, a casa do rei.  

 
A acusação é dura e pode ser entendida de duas maneiras: “É 

contra vocês o juízo”, ou pode-se entender: “Porque a justiça é vossa 
responsabilidade”. É provável que Oséias deixe esse duplo sentido 
demonstrando que aqueles que deveriam exercer a justiça nas suas diferentes 
áreas de atividade, agora sofreriam o juízo porque tinham sido negligentes. 

 
Esta negligência é evidenciada com o uso de três metáforas: laço 

ou armadilha, rede e fossa. O propósito destas metáforas é acusar os líderes 
de perseguir ao invés de proteger e ajudar o povo. Mispa, Tabor eram centros 
de culto de Israel.  

 
Essas cidades ou regiões foram citadas pela evidência de que em 

qualquer lugar de adoração ou governo os líderes faziam o povo errar por meio 
do sincretismo com os cultos da fertilidade. O resultado é que os líderes 
indisciplinados iriam experimentar a disciplina do Senhor. Deus mesmo os 
castigaria. 

 
A estrutura do verso 3, nos dá um exemplo do paralelismo 

sinônimo, pois Israel e Efraim significam o mesmo reino do norte. Claramente 
Deus diz que não era possível negar a culpa dos cultos sincréticos, pois nada 
está oculto aos seus olhos. A nação está prostituída e contaminada. 

 
Que situação terrível enfrentaram esses líderes. Não tinham 

desculpas diante do Senhor. 
 
O 2º dissabor é experimentado pela exposição dos motivos do 

julgamento, vs. 4-7: 
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4. As coisas que você faz, não o deixam voltar a Deus; no fundo 
do coração de cada israelita existe um espírito de adultério, e 
por isso não podem conhecer o Senhor. 
 
5. O terrível orgulho é que acusa Israel no meu tribunal. O peso 
dos pecados que cometeu vai fazê-lo tropeçar e Judá também 
acabará caindo. 
 
6. Então, trarão seus rebanhos para sacrificar a Deus, mas já será 
tarde demais. Eles não encontrarão o Senhor, porque foram 
deixados de lado por Ele e por isso ficarão sozinhos e 
abandonados. 
 
7. Quebraram o trato de honra que tinham feito com o Senhor, 
gerando filhos que não eram dEle. Por isso, de repente eles e 
toda a riqueza que têm desaparecerão. 
 
(Versão Bíblia Viva) 

 

4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, 
porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não 
conhecem ao SENHOR.  
 
5. A soberba de Israel, abertamente, o acusa; Israel e Efraim 
cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com 
eles.  
 
6. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do 
SENHOR, porém não o acharão; ele se retirou deles.  
 
7. Aleivosamente se houveram contra o SENHOR, porque geraram 
filhos bastardos; agora, a Festa da Lua Nova os consumirá com as 
suas porções. 
 
(Versão Clássica) 

 
1. Há dissabor porque o espírito de prostituição está em suas 

vidas, vs. 4a; 
2. Há dissabor porque não reconhecem a Deus, vs. 4b; 
3. Há dissabor porque o orgulho os impede, vs. 5; 
4. Há dissabor porque não encontraram o Senhor, vs. 6; 
5. Há dissabor porque tropeçam em seu pecado, vs. 7. 
 
A liderança da nação estava sendo acusada desses cinco erros:  
 
1) O espírito de prostituição (vs. 4a);  
2) O desconhecimento de Deus (vs. 4b);  
3) O orgulho como padrão de vida (vs. 5); 
4) A procura inútil pelo Senhor (vs. 6) e;  
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5) O tropeçar no próprio pecado (vs. 7). 
 
Nos cultos de fertilidade Israel andava com seu rebanho e gado 

buscando ao Senhor. 
 
Buscar ao Senhor significava andar de um lado para o outro 

pedindo ajuda de Deus mediante ritos religiosos, porém sem arrependimento 
verdadeiro. Então ao invés de atendê-los, Deus tinha se afastado deles. 

 
No verso sete temos o anuncio das consequências. Tinham traído 

o Senhor guiando o povo aos baalins mostrando-lhes que todos os bens que 
tinham eram benefícios de Baal e não do Senhor.  

 
A consequência seria a destruição. A própria festa da Lua Nova 

os consumiria, significando provavelmente que o castigo viria dentro em 
breve, talvez no próximo mês, na mudança da Lua. Pelos pecados praticados 
o exílio se aproximava rapidamente. 

 
O 3º dissabor é experimentado pelos resultados da falta de 

arrependimento, vs. 8-14: 
 

8. Deem o alarme! Toquem bem alto a trombeta para avisar o 
povo em Gibeá, em Ramá e em Bete-Áven. Cuidado, povo de 
Benjamim! 
 
9. Escute esse aviso, Israel: Quando chegar o dia do seu castigo, 
você acabará como um monte de lixo, e isto em público! 
 
10. Os líderes de Judá se tornaram ladrões da pior espécie! Por 
isso a minha ira cairá sobre eles como uma tempestade de verão. 
 
11. Israel será esmagado e quebrado pelo meu castigo, porque 
está decidido a seguir os ídolos. 
 
12. Será destruído como a traça acaba com um pedaço de pano; 
farei apodrecer a força de Judá. 
 
13. Quando Efraim e Judá virem o quanto estão doentes, Efraim 
vai procurar a Assíria, o grande rei da Assíria, mas ele não poderá 
nem ajudar, quanto menos curar as feridas! 
 
14. Partirei Efraim e Judá em pedaços, como o leão rasga o 
animal que matou, serão levados de sua terra e espantarei todos 
os que quiserem ajudá-los. 
 
(Versão Bíblia Viva) 

 

8. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá tocai a rebate! 
Levantai gritos em Bete-Áven! Cuidado, Benjamim!  
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9. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo; entre as tribos 
de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá.  
 
10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos; 
derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água.  
 
11. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi 
do seu agrado andar após a vaidade.  
 
12. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de 
Judá, como a podridão.  
 
13. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá, a sua chaga, 
subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse; 
mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga.  
 
14. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho, 
para a casa de Judá; eu, eu mesmo, os despedaçarei e ir-me-ei 
embora; arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre.  
 
(Versão Clássica) 

 
1. O dissabor do anúncio da guerra, ao invés da paz – 8, 9; 
2. O dissabor da desolação da nação, ao invés da prosperidade – 

10, 11; 
3. O dissabor do conhecimento de um Deus furioso, ao invés de 

abençoador – 12-14. 
 

Nesses versos, o profeta se coloca como a atalaia que vigia e faz 
soar o alarme diante do inimigo que se aproxima. Em Gibea tocam a corneta 
ou shofar, um instrumento feito do chifre do carneiro, e em Ramá tocam a 
trombeta, um instrumento reto feito de metal, normalmente de prata.  

 
Em Bet-avén (Betel) os gritos avisam o povo do ataque iminente. 

A última frase do verso 8 é outro alarme: Cuidado, Benjamim! Essa advertência 
tinha sentido pois essa era a tribo que ficava na fronteira com o reino do norte.  

 
Nos versos 9-12, o profeta mostra que o inimigo que os atacará 

será o próprio Senhor. As duas nações Israel e Judá são culpadas e Efraim ou 
o reino do norte ainda mais porque tentou se proteger, tentou que a Assíria a 
protegesse. Sofreriam as consequências dessa dependência pecaminosa. 

 
Deus os castigaria por romperem a aliança. O reino do norte seria 

uma desolação (vs. 9a), e a liderança de Judá experimentaria a ira de Deus 
como água derramada sobre eles (vs. 10). 

 
Esses governantes eram culpados por mudarem os marcos (Dt 

27.17) e essa invasão assíria os deixaria feridos e fracos. Pela primeira vez 
Judá, se tornou vassalo do império assírio.  



 

      

 

8 
 

O reino do norte perdeu a maior parte do seu território e passou 
a ser uma simples província assíria sofrendo grande opressão. Essa era a 
consequência de procurar refúgio em Baal e não no Senhor. 

 
O verso 12, ainda mostra o juízo de Deus ao se tornar como traça 

e podridão contra as duas nações. Conforme o relato do segundo livro dos reis, 
capítulos 14 a 17, pensaram que a solução seria política, e assim assassinaram 
a Peca e colocaram Oséias, não este profeta, como rei.  

 
Mas esse Oséias se rendeu a Assíria enviando tributos a Tiglate-

Pileser. Oséias, o rei, creu que este procedimento era a única esperança de 
seu reino. Porém o profeta Oséias tinha outra visão. A Assíria, cujo símbolo de 
poder era o leão não poderia livrar nem o reino do norte nem o reino do sul 
do seu verdadeiro opositor: Deus.  

 
O leão que Israel deveria ter era Deus. Judá também deveria 

temer o “leãozinho” (vs. 14). 
 
Portanto, em resumo a mensagem de Deus para o seu povo é que 

se as duas nações não se voltassem para Deus não haveriam de escapar. O 
juízo de Deus aconteceria. Primeiro aconteceu com Israel, em 722 a.C. e, 
depois de 136 anos, em 586 aconteceu com Judá. 

 

CONCLUSÃO, VS. 15 

 

15. Serão abandonados e voltarei ao meu lar até que Efraim e 
Judá reconheçam sua culpa e me procurem pedindo ajuda. Eu sei 
que assim que surgirem os problemas, eles me procurarão, 
dizendo uns aos outros: VENHAM, VAMOS VOLTAR ao Senhor 
(6.1). 
 
(Versão Bíblia Viva) 

 

15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam 
culpados e busquem a minha face; estando eles angustiados, 
cedo me buscarão ... 
 
(Versão Clássica) 

 
Querido amigo, a pessoa que se entrega ao pecado enfrenta uma 

barreira dentro de si para voltar ao Senhor. Vicia-se no pecado, enganando-se 
com a ideia que pode facilmente sair a qualquer hora. O próprio pecado e o 
prazer dele prendem o pecador. 

 
O pecador, frequentemente, se sente incapaz de se livrar do erro 

e não entende como Deus pode ajudar. Ele dá o apoio necessário para levantar 
o pecador de sua injustiça, e oferece o perdão necessário para limpar a 
consciência pesada.  
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Mas, a pessoa dominada pelo pecado não cogita das coisas de 
Deus, e assim não enxerga a saída que ele oferece. 

 
Os pecados de Israel e Judá sugerem uma aplicação espiritual nos 

dias de hoje. É Deus quem colocou os marcos definindo os limites entre o certo 
e o errado. Ele definiu limites. Os homens não têm direito de mudar os marcos 
de Deus (veja 1Coríntios 4:6; Colossenses 3:17 e 2João 9).  

 
Então o que precisa acontecer é o reconhecimento do pecado, 

do erro cometido.  
 
No verso 15, encontramos um novo oráculo profético. Ainda 

aparecem as ideias de ferimento e enfermidade, mas não temos mais a 
metáfora do leão e do leãozinho. O que temos aqui é uma reflexão que mostra 
Deus manifestando o seu amor por Israel.  

 
O lugar é o lugar santo, porém não é um santuário de Israel. Deus 

volta ao seu santo lugar, o lugar inacessível, até que o seu povo se volte para 
ele; até que seu povo se reconheça culpado e busque a sua face; até que 
angustiados busquem o Senhor.  

 
Quando houver arrependimento o Senhor se deixa achar, o 

caminho se torna acessível. É essa atitude que Deus espera de cada um de 
nós. Devemos nos livrar do pecado, devemos reconhecê-lo e devemos 
confessá-lo. Deus está disposto a perdoar. 

 
Que o Senhor te abençoe nesse processo de se voltar para ele. 

Um grande abraço. E, até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-limites-de-deus/ 

 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-limites-de-deus/

