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OSÉIAS 

 

 No período final do reinado de Jeroboão II (783-743 a.C), filho de Joás, 

no reino do Norte, o qual é situado numa região de vales produtivos e de 

montanhas elevadas. Nele surge o profeta Oséias (750-724 a.C) que, apesar 

de se ter poucas informações sobre ele, sabe-se que ele era filho de Beeri (Os 

1,1). A voz profética de Oséias limitou-se ao Reino do Norte e, pode ter se 

prolongado até meados do acontecimento da queda da Samaria (722 a.C), com 

a invasão do Império Assírio.  

 Segundo os biblistas, Oséias é considerado o profeta do amor e da 

ternura (Os 2, 21). Todas as suas forças são empregadas para uma 

reorganização da Casa (Os 2, 16-25). Ora, suas propostas eram com a 

intenção de acabar com o exército e a religião do Estado que eram causa de 

opressão para o povo. (Os 2, 20; 12, 10) 

 O reino do Norte detinha sobre si o controle do comércio de trigo, vinho 

e azeite, o reinado de Jeroboão II trouxe para Israel muita prosperidade e 

expansão (2 Rs 14, 25). Com sua morte, Israel viveu um período de grande 

instabilidade. Em vinte anos, seis foram os reis que o sucederam (Zacarias, 

Selum, Manaém, Faceias, Faceia e Oséias. 2 Rs 15-17), destes quatro foram 

assassinados. Isso quer dizer que as duas décadas consistiram em uma era de 

constante guerra civil e intrigas pelo trono, de modo que tais guerras acabavam 

com as plantações e os animais (Os 4,3). 



 A morte de Jeroboão II coincidiu com a hegemonia da Assíria sob o 

reinado de Teglat-Falasar III (745-727). Os reis que sucederam a Jeroboão II 

se sujeitaram à Assíria, para o profeta, prostituíram-se (Os 1,2; 7,11). Tal 

aliança política com os estrangeiros provocou, em primeiro lugar, a 

dependência do Reino do Norte para com a Assíria. Segundo, uma exploração 

desenfreada sobre o pobre camponês e, por fim, uma tamanha opressão. (Os 

7, 8-12; 8, 9-10). 

 Para que este sistema tivesse um bom êxito surge o militarismo (Os 

10,13b), que tinha por obrigação fazer com que as revoltas fossem reprimidas, 

as mercadorias e sua circulação fossem protegidas e que o recolhimento dos 

tributos fosse realizado. A religião do Estado, com seus sacerdotes, entra neste 

ciclo para justificar tais ações como sendo justas e agradáveis a Javé (Os 4, 

11-14).  

 Nesse ínterim que Oséias desenvolve suas atividades proféticas 

denunciando que não há mais nem fidelidade, nem amor e nem conhecimento 

de Deus (Os 4,1. 6). O que existe é um juramento falso, carregado de mentiras, 

assassínios, roubos, sangue, adultério e violências (Os 4,2). A temática da 

prostituição surge também neste contexto. Ora, se Deus é sempre fiel e cheio 

de amor, abandoná-lo para adorar a outros deuses é prostituir-se. Ainda mais, 

fazer pactos com potências estrangeiras é ressaltar o caráter da prostituição 

presente nos perímetros de Israel. Efraim se prostitui e contaminou a Israel ao 

procurar a Assíria e ao pedir ajuda ao Egito (Os 7,11). 

 Quanto ao sacerdócio, Oséias é bem enfático ao afirmar que a religião 

do Estado esqueceu a lei (Os 8,1) e rejeitou o conhecimento de Deus para 

“prostitui-se” a serviço do Estado. Queriam que o povo continuasse pecando, 

para que eles pudessem viver do pecado do povo. O conhecimento de Deus é 

uma adesão de amor, rejeita-la é dar margem para a perdição, ou seja, para a 

morte (Os 4, 4-10). 

 Oséias, em contrapartida, anuncia o amor fiel e misericordioso de Deus. 

Clama para que Israel tire sua face da prostituição, da desonra. Como bem 

expressa no capítulo 6: “Vinde, retornemos a Iahweh. Porque ele despedaçou, 

ele nos curará; ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de dois dias nos fará 



reviver, no terceiro dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. 

Conheçamos, corramos atrás de conhecer a Iahweh”. (Os 6, 1-3a). A imagem 

de Deus que Oséias apresenta é um Deus que se faz presente, que é humano, 

que é tanto pai, como mãe e que ama e cuida (Os 11, 1-3), em outras palavras, 

é o Deus do Êxodo (Ex 3). 

 O livro do Profeta Oséias teve três etapas de organização da redação: a 

primeira por volta de 720 a. C no reino do Norte, sendo trazida para o Sul em 

700 a. C donde recebeu devidos acréscimos sob a perspectiva de Judá: “[...] na 

época de Ozias, Joatão, Acaz e Ezequias, reis de Judá” (Os 1,1); a segunda 

por volta de 620 a. C com os escribas da corte de Josias (2, 4-15; 4, 15-19; 5,6; 

8, 1.5-6.11-14; 9, 5-6.10b; 10, 1-10.15; 13, 1-8; 13, 12- 14,1; 14, 4b) e a última 

com o exílio da Babilônia, onde se fizeram releituras e acréscimos para 

reacender a esperança do povo (1, 1.7; 2, 1-3.16-25; 3, 1-5; 5, 12-15; 6, 

1.4b.11; 11, 10-11; 13, 9-11; 14, 2-10).  

O livro apresenta a seguinte estrutura: Dos capítulos 1º ao 3º apresenta 

uma metáfora do casamento de Oséias e Gomer fazendo referências a Javé e 

Israel. Os capítulos constituídos entre 4 e 11 são a principal parte do profeta, 

também ressalta o relacionamento entre Javé e Israel. Os capítulos 12 a 14 

procuram fazer uma síntese do casamento e a rebeldia do filho e um convite à 

conversão e ao amor, pois, “Javé Salva”, é justamente o significado do nome 

“Oséias”.  

  

 


