
      

 

 
 

 

 
 
 
 
 

OS EFEITOS DO PECADO 
OSEIAS 7.1-16 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo sete 
das profecias de Oséias. 

 
Vamos estudar Oséias 7.1-16. Neste texto vamos encontrar Deus 

sendo limitado de agir em favor do seu povo, por falta de arrependimento 
pelos pecados cometidos.  

 
Como disse César (2004, p.47) o pecado é sempre uma tragédia, 

porém o pecado oculto é até pior que o pecado visível. Por quê? Porque o 
pecado oculto envolve a hipocrisia e a falsidade. Quando tentamos encobrir 
os pecados, ou quando não admitimos o pecado em nossa vida, quando 
tentamos ocultá-los incorremos nos erros dos líderes religiosos dos dias de 
Jesus e, por isso merecemos sua repreensão, conforme Mateus 23.27: 

 

27. Ai de vocês, fariseus e líderes 
religiosos! Vocês são como belos túmulos - 
cheios de ossos de homens mortos, de 
podridão e sujeira. 

 
Alguns delinquentes infringem as leis sem o menor 

constrangimento, e à medida que cometem mais delitos se sentem mais livres 
para cometer outros tantos. Isso acontece porque a nossa maldade nos 
alcança, nos cerca e nos move a mais maldades. 

 
Era essa a situação de Israel nos dias de Oséias. Havia pecado, 

havia tentativa de camuflá-lo, mas havia também o olhar de Deus e o 
consequente juízo divino.  

 
Deus não se deixa enganar e, portanto, levar uma vida dupla era 

impossível ao seu povo. Embora Deus esteja sempre pronto a perdoar os nossos 
pecados, para que haja perdão, para que haja acerto, é necessário 
arrependimento e mudança de vida.  

 
Quando isso não acontece, quando não há verdadeira confissão e 

real arrependimento logo percebemos os efeitos do pecado, pois eles 
distanciam Deus do seu povo. Assim, o título para essa reflexão é: 

 



      

 

OS EFEITOS DO PECADO QUE DISTANCIAM O POVO DE DEUS 

 
Oséias 7.1-16 
 

1. GOSTARIA DE PERDOAR Israel, mas os seus pecados são grandes 
demais. É impossível uma pessoa viver em Samaria e não se 
tornar um mentiroso, ladrão ou bandido! 
 
2. Os moradores de Samaria nem sequer imaginam que Eu os 
observo. As suas obras más os cercam e Eu vejo todas essas obras. 
 
3. O rei se alegra com a maldade dos habitantes de seu país, e 
os príncipes riem das mentiras que eles contam. 
 
4. Todos são adúlteros: como o forno do padeiro, que está 
sempre aceso - a não ser quando ele amassa o pão e deixa 
fermentando - assim essas pessoas estão sempre fervendo de 
sensualidade. 
 
5. No dia do aniversário do rei, os príncipes o deixam bêbado; 
então o rei faz papel de tolo, e bebe com os que zombam dele. 
 
6. Os corações dos príncipes são como um forno aceso, cheios de 
intriga. Seus planos são como brasas acesas enquanto dormem, e 
quando acordam, já são um incêndio violento! 
 
7. Matam seus reis sem piedade, um atrás do outro, e ninguém 
me procura para pedir socorro! 
 
8. O meu povo se mistura com os povos idólatras e adota seus 
maus costumes. Por isso se tornam tão inúteis quanto um pão 
que não foi bem assado! 
 
9. Começaram a adorar deuses estranhos, e isso acabou com suas 
forças, mas eles não sabem disso. O cabelo de Efraim 
embranquece, mas ele nem sequer percebe como está fraco e 
velho! 
 
10. Seu orgulho em outros deuses condenou Israel abertamente. 
Apesar disso ele não se volta nem tenta procurar o seu Deus. 
 
11. Israel é como uma pomba tola, sem juízo, que pede ajuda ao 
Egito e voa na direção da Assíria. 
 
12. Mas, enquanto voa, jogarei sobre ele a minha rede e o trarei 
para a terra, como se faz com um passarinho qualquer. Castigarei 
Israel por toda a maldade que praticou, conforme minha Palavra 
pregada entre eles. 
 



      

 

13. Pobre do meu povo, que Me abandonou! Todos morrerão 
porque pecaram contra Mim, brigaram comigo. Eu queria perdoá-
los, mas seus corações são tão duros que eles não aceitam a 
verdade! 
 
14. Perdem o sono e gemem de medo, mas não Me pedem ajuda. 
Em vez disso, adoram deuses estranhos, pedindo boas colheitas 
e muitas riquezas. 
 
15. Eu ajudei e deixei todos bem fortes, mas de nada adiantou, 
pois se revoltaram contra mim. 
 
16. Procuram ajuda em toda parte, porém não olham para o céu, 
para o Deus Altíssimo. São como um arco estragado que nunca 
acerta o alvo. Seus líderes serão mortos pela espada dos seus 
inimigos, porque foram atrevidos comigo. E lá no Egito, todos 
rirão deles! 

 

INTRODUÇÃO 

 
Neste texto verificamos a avaliação que Deus fazia do seu povo, 

mostrando-lhe porque estavam tão distantes um do outro. Percebemos que 
Deus estava disposto a curar o povo de Israel, mas a corrupção do povo, e 
especialmente dos líderes, impediu a salvação (conf. vs.1; e Is 59:1-3).  

 
Mesmo se o povo se enganasse, imaginando que Deus não 

perceberia a sua maldade, nenhuma das iniquidades do povo ficou encoberta 
(vs.2). Na verdade, o que se percebe é que os líderes políticos apoiaram e se 
alegraram com os pecados do povo.  

 
E, nesse clima de anarquia, nem os próprios líderes que 

participaram dos pecados do povo ficavam isentos da violência. O povo 
consumia os juízes e os reis caíam (conf. vs. 4-7), e, é digno de nota que 
quatro dos últimos seis reis de Israel foram assassinados (conf 2Rs 15). 

 
Israel não percebia que seu estado espiritual era péssimo. 

Misturava-se com os povos (gentios, pagãos) e não percebia que era "um pão 
que não foi virado". Ele estava se envelhecendo, com a cabeça cheia de 
cabelos brancos, e não sabia que seu fim se aproximava (vs. 8-9).  

 
A soberba de Israel o acusava (veja 5:5), mas o povo não voltava 

para Deus (vs.10). Efraim, ou o reino do norte agia como uma pomba 
desnorteada, vacilando entre o Egito e a Assíria, sem reconhecer que o único 
salvador é o próprio Deus.  

 
Por esse motivo, ele se tornou vingador e não salvador (11-13). 

E, ao invés de se arrepender de coração, o povo só reclamava pelos bens 
materiais perdidos, e continuou na rebeldia contra Deus (vs.14-15). E, ainda 



      

 

mais, além de não voltarem para Deus, foram buscar auxilio no Egito e, por 
isso se tornaram motivo de zombaria deles no dia do castigo (vs.16). 

 
Ora, o que vemos nesse capítulo e nos chama a atenção é que a 

nossa posição de rebeldia e insubmissão a Deus impede as suas bondosas ações 
para conosco. Devemos refletir sobre essa verdade: 

 

O DISTANCIAMENTO ENTRE DEUS E O SEU POVO É CAUSADO 
PELOS EFEITOS DO PECADO HUMANO. 

 
Neste texto vemos três efeitos do pecado humano que distanciam 

o povo de Deus. 
 
O 1º efeito do pecado se vê na deterioração das diversas 

relações, vs. 1-4: 
 

1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a 
Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a 
maldade de Samaria, porque praticam a falsidade; por dentro há 
ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores.  
 
2. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua 
maldade; agora, pois, os seus próprios feitos os cercam; acham-
se diante da minha face.  
 
3. Com a sua malícia, alegram ao rei e com as suas mentiras, aos 
príncipes.  
 
4. Todos eles são adúlteros: semelhantes ao forno aceso pelo 
padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a 
massa até que seja levedada. 
 
(Versão Clássica) 

 

1. GOSTARIA DE PERDOAR Israel, mas os seus pecados são grandes 
demais. É impossível uma pessoa viver em Samaria e não se 
tornar um mentiroso, ladrão ou bandido! 
 
2. Os moradores de Samaria nem sequer imaginam que Eu os 
observo. As suas obras más os cercam e Eu vejo todas essas obras. 
  
3. O rei se alegra com a maldade dos habitantes de seu país, e 
os príncipes riem das mentiras que eles contam. 
 
4. Todos são adúlteros: como o forno do padeiro, que está 
sempre aceso - a não ser quando ele amassa o pão e deixa 
fermentando - assim essas pessoas estão sempre fervendo de 
sensualidade. 
 



      

 

(Versão Bíblia Viva) 

 
A deterioração se vê:  
 
1) nas relações religiosas (vs. 1);  
2) nas relações consigo mesmo (vs. 2, 4); e,  
3) nas relações com as autoridades (vs.3). 
 
Nos versos 1 e 2, a palavra é dirigida a Israel e a Judá. Os dois 

povos são culpados. Todo o povo de Deus tem se esquecido dele, porém Deus 
não se esqueceu deles. E, então quando Deus olha para o seu povo ele só o 
enxerga como culpado. Não há conhecimento de Deus. 

 
E Deus os reconhece, pois seus pecados são visíveis a todos. 
 
Nos versos seguintes, se percebe que se dá toda atenção ao 

relacionamento entre a aliança e a política. O profeta emprega a figura do 
forno para descrever as paixões políticas de Israel que resultaram em quatro 
assassinatos dos seus últimos reis.  

 
É provável que Oséias, o profeta esteja se referindo à coroação 

de Oséias, o rei no ano de 732 a.C., dez anos antes da invasão assíria. Os 
conspiradores, provavelmente os sacerdotes mencionados em 6.9 alegram o 
rei e os seus oficiais com maldade e engano, demonstrando a intenção de 
matar a Peca.  

 
O profeta então declara que tanto os conspiradores como o novo 

rei e seus oficiais, todos eles, são adúlteros. A intriga da corte, igual ao culto 
sincrético, é “adultério espiritual” porque é feita sem pensar em Deus (conf. 
vs. 7).  

 
Será que as nossas decisões não correm esse mesmo risco? 

Tomamos decisões sem consultar a Deus? Esse é um sério risco. 
 
O 2º efeito do pecado se vê na específica relação com Deus, 

vs. 5-10: 
 

5. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes 
com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos 
escarnecedores.  
 
6. Porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão 
de espreita; toda a noite, dorme o seu furor, mas, pela manhã, 
arde como labaredas de fogo.  
 
7. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus 
juízes; todos os seus reis caem; ninguém há, entre eles, que me 
invoque.  
 
8. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado.  



      

 

9. Estrangeiros lhe comem a força, e ele não o sabe; também as 
cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe.  
 
10. A soberba de Israel, abertamente, o acusa; todavia, não 
voltam para o SENHOR, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. 
 
(Versão Clássica) 

 

5. No dia do aniversário do rei, os príncipes o deixam bêbado; 
então o rei faz papel de tolo, e bebe com os que zombam dele. 
 
6. Os corações dos príncipes são como um forno aceso, cheios de 
intriga. Seus planos são como brasas acesas enquanto dormem, e 
quando acordam, já são um incêndio violento! 
 
7. Matam seus reis sem piedade, um atrás do outro, e ninguém 
me procura para pedir socorro! 
 
8. O meu povo se mistura com os povos idólatras e adota seus 
maus costumes. Por isso se tornam tão inúteis quanto um pão 
que não foi bem assado! 
 
9. Começaram a adorar deuses estranhos, e isso acabou com suas 
forças, mas eles não sabem disso. O cabelo de Efraim 
embranqueceu, mas ele nem sequer percebe como está fraco e 
velho! 
 
10. Seu orgulho em outros deuses condenou Israel abertamente. 
Apesar disso ele não se volta nem tenta procurar o seu Deus. 
 
(Versão Bíblia Viva) 

 
O relacionamento com Deus foi prejudicado:  
 
1) Quando a bebedeira os expõe aos escarnecedores (vs. 5);  
2) Quando deixam os desejos íntimos queimarem o seu interior 

(vs. 6-7);  
3) Quando se une ao pecador (vs. 8);  
4) Quando se vende aos valores do pecador (vs. 9ª);  
5) Quando se desperdiça a juventude sem buscar o Senhor (vs. 

9b-10). 
 
Provavelmente, o verso 5 relata como usaram o vinho para 

acabar com o rei e sua corte (conf. 1Rs 16.8-10, onde se registra algo 
semelhante). Nesse verso se vê a descrição da celebração excessiva da corte 
do rei Oséias no dia da sua coroação.  

 



      

 

Todos os oficiais beberam tanto que passaram mal, mas o rei 
estendeu a sua mão dando-lhes a sua aprovação ao partido pró assírio que 
destronou Peca (conf. vs.9). 

 
A figura do forno (conf. vs 4-6) representa os conspiradores 

contra Peca; significa que o fogo da rebelião estava reprimido até o momento 
oportuno. E no verso 7 o significado se amplia. 

 
Este discurso divino termina com uma lamentação sobre Israel 

que nos indica seu destino. Por mais de uma década o fogo das intrigas tinha 
destruído os juízes de Israel. Em apenas 13 anos quatro reis tinham caído, 
entretanto, em meio a toda essa confusão ninguém se voltou para o Senhor.  

 
É interessante notar que Deus os caracteriza como seus juízes e 

seus reis demonstrando que há grande distinção entre a direção do Senhor e 
as maquinações humanas de um povo que não cria em nada senão em si 
mesmo. Esse lamento se vê claramente na frase: … ninguém há, entre eles, 
que me invoque (conf. vs. 7c). 

 
Nos versos seguinte, a partir do verso 8 se amplia a figura da 

padaria. Efraim é como uma só massa com as demais nações; uma massa 
homogênea de farinha e azeite. Mas, Efraim, ou o reino do norte é um pão 
inútil e estragado. Assado de um lado, mas cru do outro. 

 
Um pão (ou bolo) assado sobre o fogo e não virado não serve para 

nada. Fica queimado num lado enquanto o outro lado nem assa 
completamente. Deve-se notar que o uso do nome Efraim aponta para redução 
do território do reino do norte depois da intervenção da Assíria.  

 
O rei e seus conselheiros seguem com seus planos para tentar 

recuperar a glória experimentada nos dias de Jeroboãos II, sem notar que 
perderam quase todo o território e já não tinham mais forças.  

 
Cegos e sem discernimento, o rei Oséias e seus conselheiros 

seguem a política de aliar-se com outras nações para se fortalecer. Israel vai 
a várias nações (Síria, Egito e a própria Assíria), porém não vai a Deus, não se 
arrepende; não busca a Deus o único que realmente poderia ajudá-los.  

 
O segundo efeito do pecado é o abandono de Deus; é o 

distanciamento do Senhor. Quando buscamos soluções longe de Deus 
certamente nos frustraremos. 

 
O 3º efeito do pecado se vê quando se busca ajuda longe de 

Deus, vs. 11-16: 
 

11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem 
entendimento; chamam o Egito e vão para a Assíria.  
 



      

 

12. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede e como 
aves do céu os farei descer; castigá-los-ei, segundo o que eles 
têm ouvido na sua congregação.  
 
13. Ai deles! Porque fugiram de mim; destruição sobre eles, 
porque se rebelaram contra mim! Eu os remiria, mas eles falam 
mentiras contra mim.  
 
14. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas; 
para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se 
rebelam.  
 
15. Adestrei e fortaleci os seus braços; no entanto, maquinam 
contra mim.  
 
16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um 
arco enganoso; caem à espada os seus príncipes, por causa da 
insolência da sua língua; este será o seu escárnio na terra do 
Egito. 
 
(Versão Clássica) 

 

11. Israel é como uma pomba tola, sem juízo, que pede ajuda ao 
Egito e voa na direção da Assíria. 
 
12. Mas, enquanto voa, jogarei sobre ele a minha rede e o trarei 
para a terra, como se faz com um passarinho qualquer. Castigarei 
Israel por toda a maldade que praticou, conforme minha Palavra 
pregada entre eles. 
 
13. Pobre do meu povo, que Me abandonou! Todos morrerão 
porque pecaram contra Mim, brigaram comigo. Eu queria perdoá-
los, mas seus corações são tão duros que eles não aceitam a 
verdade! 
 
14. Perdem o sono e gemem de medo, mas não Me pedem ajuda. 
Em vez disso, adoram deuses estranhos, pedindo boas colheitas 
e muitas riquezas. 
 
15. Eu ajudei e deixei todos bem fortes, mas de nada adiantou, 
pois se revoltaram contra mim. 
 
16. Procuram ajuda em toda parte, porém não olham para o céu, 
para o Deus Altíssimo. São como um arco estragado que nunca 
acerta o alvo. Seus líderes serão mortos pela espada dos seus 
inimigos, porque foram atrevidos comigo. E lá no Egito, todos 
rirão deles! 
 
(Versão Bíblia Viva) 



      

 

Ao buscarem ajuda longe de Deus:  
 
1) se tornam enganáveis e presa fácil (vs. 11);  
2) experimentaram o castigo de Deus (vs. 12);  
3) fugiram de Deus (vs.13ª);  
4) experimentaram a destruição e a falta de remissão pelas 

mentiras contra Deus (13b);  
5) oraram e clamaram a deuses estranhos (vs. 14);  
6) consequentemente pelejaram contra Deus (vs.15) e;  
7) se tornaram motivo de escárnio, porque não voltaram 

arrependidos à Deus (vs. 16). 
 
Agora a figura muda. Israel não é mais comparado a um pão mal 

assado, mas é comparado a uma pomba (conf. vs. 11a). Essa pompa é descrita 
como enganada e sem entendimento, isto é, Israel é uma nação tonta e 
instável, que não sabe o que fazer em termos políticos. 

 
Procuram o Egito, mas vão para a Assíria e, diante disso Deus os 

perseguirá, Deus lançará uma rede para prender essa pomba; Deus os castigará 
(conf. vs. 12). Fará assim, pois fugiram de Deus e nem clamaram a Deus (vs. 
13-14).  

 
Deus lamenta que Israel não perceba sua situação, nem tenha 

vontade de obedecer a aliança. Eles são rebeldes. Essa rebeldia é descrita em 
termos do baalismo. Suas orações são os gritos dos cultos da fertilidade, pois 
necessitam de pão e vinho (vs. 14b). 

 
A última frase do verso 14, deve-se ler junto com o verso 15: 

Sempre se rebelaram contra mim, porém eu os disciplinei. Fortaleci seus 
braços, porém contra mim sempre planejam o mal. 

 
Apesar de toda a disciplina e bênção que Deus lhes tinha 

concedido, os israelitas insistiam em determinar o seu próprio caminho, indo 
para todas as direções, menos para o único caminho correto, que os colocava 
nas mãos de Deus (conf. v.16).  

 
Israel abandonou a aliança e a sua política externa era como um 

arco enganoso (vs. 16b), que parecia forte, porém no momento de combate a 
flecha não chega ao alvo. Por causa da sua política contrária a Assíria, os 
assírios destruíram Israel enquanto os egípcios, seus supostos aliados os 
ridicularizavam. 

 

CONCLUSÃO 

 
A grande lição que esse texto nos dá é que só Deus pode nos 

tratar com misericórdia e perdão. Não adianta procurarmos auxílio em 
qualquer outro lugar. Só Deus nos trata com amor.  

 
Ao invés de sermos pães que não possam alimentar, nos 

coloquemos nas mãos de Deus que nos usará para abençoar os necessitados. 



      

 

 
Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa. 
 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-efeitos-do-pecado/ 

 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-efeitos-do-pecado/

