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OSEIAS 

 

Oseias aparece no período histórico em que Jeroboão II (782-753) governava Israel e 

Teglat Falasar III governa a Assíria (745). Este foi responsável pela expansão do reino assírio 

em direção às cidades vizinhas. Na guerra siro-efraimita, Judá, por ser ameaçada pelo grupo 

de Israel e Damasco, se alia à Assíria para acabar como Reino do Norte. Foi um começo para 

a destruição o mundo que Oseias conheceu. Não se sabe quando o profeta faleceu. O período 

também é marcado por muita violência, como se percebe nos sucessores do reinado nortista. 

Zacarias, filho de Jeroboão, e Selum serão assassinados. Manaém se manterá no poder por um 

certo período. Seu filho, Faceias, depois de sucedê-lo, também será assassinado por seu oficial 

Faceia. Logo, por uma conspiração, Oseias, contemporâneo e homônimo do profeta, se 

tornará o último rei de Israel, antes de sua destruição. 

Dito isso, é importante conhecer a personagem em questão, mesmo partindo de uma 

visão que, provavelmente resulta da teologia dos seguidores do profeta. Seu nome, “Oséias”, 

significa “Javé salva”. Ele é conhecido como um enviado de Javé para casar-se com uma 

prostituta, conforme as palavras do Senhor que lhe foram dirigidas. Seu matrimônio é motivo 

de muitas discussões por conta das muitas interpretações feitas por seus discípulos. Os 

registros notórios são do nome de seu pai, Beeri, e de sua mulher que se chamava Gomer. Do 

matrimônio nasceram três filhos: dois meninos e uma menina, cujos nomes são simbólicos: 

Jezrael, “Deus semeia”; Lo-Ruhaman, “não-compadecida” e Lo-Ammi, “não-meu-povo”. 

Dentre as leituras, a mais provável é a de que Gomer, esposa de Oséias, não era 

prostituta, mas uma jovem que foi infiel ao seu marido e o abandonou. A situação serviu para 

expressar as relações entre Deus e seu povo: Deus, personificado na figura do profeta, é o 



marido e Israel, assim como Gomer, representa a esposa. Abandonando seu marido se dirigiu 

a outros “amantes”, tanto no nível religioso (Baais), como no político (Assíria, Egito). Deste 

modo, Oséias é conhecido como o profeta do amor e da misericórdia. 

Seu profetismo foi marcado por importantes locais como Samaria, Betel e Guilgual. 

Oséias conhecia a fundo o contexto político nortista na época em que vivia, bem como as 

tradições históricas de seu povo, e parecia familiarizado com os ambientes sacerdotais. O 

profeta nasceu provavelmente no próprio reino do norte e é possível que fosse membro ou 

dirigente de uma comunidade profética levítica, ajudando na organização das aldeias e do 

culto.  

Destarte, Oseias faz sua crítica em dois âmbitos: no religioso e no político. Entretanto, 

os dois pontos se influenciam mutuamente. O texto bíblico parte do tema da sedentarização 

pela qual passou Israel e que fez a população deixar de acreditar em seu Deus, Javé, justo, 

nômade, para render culto a Baal, Deus da chuva, da fertilidade, da agricultura. A 

consequência disso foi que a religião se tornou meio para aumentar a produção agrícola, em 

detrimento de uma ética religiosa, a fim de conseguir o material necessário que pagasse as 

taxas impostas pelo governo Assírio. Mais do que isso, a religião baalista facilitou uma outra 

forma de ganhar dinheiro: a prostituição sagrada. Essa prática fazia com que crianças, que 

desse processo nasciam, fossem vendidas, que mulheres fossem usadas como objeto de 

exploração econômica, social, sexual, etc. Portanto, o profeta fazia sua crítica às práticas que 

ocorriam ao seu redor e que visavam uma política mais ampla, advinda dos poderes políticos. 

Enfim, acerca da divisão do livro de Oseias, os estudiosos divergem em alguns pontos. 

Mas em geral estruturam o livro em três partes, como se percebe a seguir: 

1-3: Mostra o matrimônio de Oseias, definindo o nome de seus filhos. É a parte que leva a 

biografia do autor, escrita pelos seguidores do profeta. O casamento de Oseias com a mulher 

prostituída e o nascimento de suas três crianças servem também como acontecimentos 

simbólicos para falar de união de Javé com Israel. Para Oseias, o culto às divindades, é 

apropriado e usado para legitimar a ação do Estado; neste viés, é comparado ao adultério. A 

reconciliação de Deus com Israel é um modelo para Oseias refazer a união com a sua mulher. 

4-11: Trata-se da querela entre Javé e os habitantes da terra de Israel, que esquecem a aliança 

feita com seu Deus. Esta parte é considerada o corpo principal do livro de Oseias e imputado 

como original do profeta. Contém oráculos contra a política e o culto dos israelitas.  

12-14: Na terceira unidade, o profeta entrelaça duas metáforas: o casamento e a rebeldia do 

filho. Este será punido com a destruição, a menos que se converta (13). A mulher arrependida 



voltará para o seu marido e para o seu país (12). A reconciliação entre marido e mulher é 

simbolizada no reflorescimento da natureza (14). 

A profecia de Oseias teve um longo alcance, influenciando profetas como Jeremias, 

Ezequiel, o Segundo Isaías e outros. Também possui grandes relações com o profeta Amós, 

quase contemporâneo seu. As várias edições desse texto comprovam a importância de seus 

oráculos. Ainda hoje olhamos para o livro de Oseias e buscamos assumir em nosso cotidiano 

a atitude de misericórdia e gratuidade. 
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