
É possível estrutura o 

livro de Oséias em três 

pastes: 

1. A primeira (1-3). 

2. A segunda ( 4-11) 

apresentam duas 

comparações para falar do 

relacionamento entre Deus e 

Israel( 10,1-10). 

3. A terceira parte (12-14) 

procura sintetizar o 

casamento  e a rebeldia do 

filho, e conclui afirmando 

que Javé garante a vida. Este 

profeta é citado cerca de 

dezessete vezes no Novo 

Testamento, o que comprova 

a importância de seus 

oráculos (cf. Mt, 2,15; 9,3; 

12,7; Lc 23,30. 

 

 Texto da Int. de Oséias (Nova Bíblia 

pastoral). 
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OSÉIAS 



 

INTRODUÇÃO 

Oséias viveu e profetizou no reino do 

norte (Israel) nos últimos anos de 

Jeroboão II (783-743 A.c.), até pouco 

antes da invasão dos assírios em 722 

a. C. É possível que fosse membro, 

talvez até dirigente de uma 

comunidade profética levita, ajudando 

na organização das aldeias e do culto 

(cf. 4,4-14). A sua mensagem 

condena a situação de violência, 

corrupção e assassinatos, e propõe a 

reorganização da sociedade com 

estruturas justas (cf. 4,1-3). 

 

 

PERÍODO DE OSÉIAS 

O período de Jeroboão II foi de grande 

prosperidade e xpansão para Israel (cf. 2Rs 

14, 25). No entanto, sua morte coincidiu 

com a ascensão da Assíria, cuja politica de 

vassalagem e ganância de seus governantes 

geraram intrigas na corte e guerras internas 

(cf. 7,3-7). Na tentativa de se livra da 

Assíria, Israel fez aliança com a Síria e 

pediu que Judá participasse dessa coalizão. 

Diante da recusa Israel e Síria entraram em 

guerra contra Judá, movimento conhecido 

como guerra siro-efraimita (734-732 a.C.). 

Judá pediu socorro da Assíria, que 

prontamente interveio. A Síria foi dominada, 

várias cidades estratégicas do norte foram 

tomadas, e Judá se tornou um reino vassalo 

da Assíria (5,8-10). A vassalagem provocou 

conflitos internos e formou dois grupos em 

Israel: uma favorável e outro contrário à 

Assíria. Em duas décadas Israel teve seis 

reis, quatro deles assassinado. 

 

REDAÇÃO DO LIVRO 
O livro de Oséias é formado por textos de 

vários períodos históricos, e o leitor deve 

estar atento para perceber os contextos 

literários e socioeconômicos. São etapas 

mais importantes da redenção. 

a) o tempo da profecia no reino do 

norte, entre os anos 750 e 724 a.C.; 

b) a primeira redação, por volta de 700 

a. C., no reino do sul. Os Oráculos de 

Oséias foram guardados, 

colecionados e ditados por seus 

discípulos, após a destruição do reino 

do norte;  

c) a segunda redação, por volta de 620 

a. C. Os escribas da corte do rei 

Josias, que ficaram conhecidos como 

deuteronomistas, escreveram a 

história de Israel. Os oráculos de 

Oséias foram relidos e ampliados 

com novos textos, especialmente os 

que não se referiam à eliminação de 

outras divindades, favorecendo assim 

o projeto de centralização 

socioeconômico, político e religioso.  

d) a redenção exílica e pós exílica 

retomou esses oráculos, fez uma 

releitura e acrescentou textos para 

reacender a esperança do povo  

 


