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Oséias foi um profeta do reino do norte (Israel). Possivelmente fazia parte de uma 

comunidade profética levita, e talvez até fosse o líder desta comunidade. Assim ajudaria 

na organização das aldeias e do culto (cf. 4,4-14).   

 

Exerceu o profetismo a partir dos anos finais do reinado de Jeroboão II (783-743 

a.C.) até um pouco antes da invasão assíria em 722 a.C. 

 

O período de Jeroboão II foi considerado um dos períodos áureos do reino de 

Israel, com grande prosperidade e expansão, sempre às custas do trabalho dos 

camponeses. O fim do reinado deste rei, aconteceu ao mesmo tempo em que a Assíria 

ascendia como potência regional por meio de uma política imperialista baseada na 

vassalagem dos reinos submetidos e estimulando intrigas nas cortes e guerras internas 

(cf. 7,3-7). 

 

Para se livrar do poder assírio, Israel fez aliança com a Síria, e exigiu o apoio de 

Judá, que recusou. Então, os países aliados entraram em guerra contra Judá, na 

conhecida guerra siro-efraimita (734-732 a.C.). Este pediu e recebeu ajuda da Assíria, 

que dominou a Síria e destruiu várias cidades estratégicas do reino do norte. O preço 

deste auxílio para Judá foi a submissão à política de vassalagem da Assíria (cf. 5,8-10).  

 

Em Israel, a vassalagem acabou por criar conflitos internos entre dois grupos: os 

favoráveis e os contrários à Assíria. O resultado disso foi que em vinte anos, o reino do 

norte teve seis reis, quatro deles foram assassinados. 

 

Em Israel, a vassalagem provoca uma política econômica devastadora para o povo: 

Para manter o luxo da corte e ao mesmo tempo a obrigação tributária com os Assírios, 

era comum que o exército invadisse e saqueasse as casas de camponeses.   



 

  No campo religioso havia a prostituição sagrada, fundamentada na ideologia de 

que Javé era o Deus da fertilidade: O Camponês ia até o Santuário de Betel ou Guilgal, 

onde se encontrava com uma sacerdotisa e deitava-se com ela - julgando entrar em 

contato com Deus. Certamente, a função de sacerdotisa era desempenhada por mulheres 

camponesas obrigadas a tal. Em Os 4, 4-14 encontramos uma condenação profética aos 

sacerdotes por manter a ignorância do povo quanto a prostituição sagrada.  

 

  Diante desta situação, a mensagem de Oséias buscava condenar as situações de 

violência, corrupção e assassinatos, propondo uma reorganização social justa (cf. 4,1-3). 

Quanto à redação, o livro de Oséias é formado por textos de diversos períodos 

históricos, contendo demandas próprias de cada tempo. Entre eles se destacam: 

a. O tempo do profetismo no reino do norte, entre os anos 750 e 724 a.C.; 

 

b. A primeira redação, por volta de 700 a.C., no reino de Judá. As profecias de 

Oséias foram guardadas e editadas por seus discípulos após a destruição do 

reino de Israel; 

 

c. A segunda redação, por volta de 620 a.C. O projeto deuteronomista dos 

escribas do rei Josias, foram relidos e acrescidos de textos relacionados à 

eliminação de outros deuses, justificando a centralização social, política, 

econômica e religiosa do rei (cf. 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); 

 

d. Os movimento deuteronomista exílico e pós-exílico, fez uma releitura e 

acrescentou textos de forma a dar esperança ao povo (cf. 1,1.7; 2,1-3.16-25; 

3,1-5; 5,12-15; 6,1.4b.6.11; 11,10-11; 13,9-11; 14,2-10). 

 

A estrutura do livro de Oséias pode ser dividida em três partes: as duas 

primeiras partes (1-3 e 4-11), fazem duas comparações para explicar o  

relacionamento entre Deus e Israel (10,1-10); e a terceira parte (12-14), dá uma 

síntese do casamento e da rebeldia do filho, e termina afirmando que é Javé que 

garante a vida. 


