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Versículos-chave:

- Oséias 1:2: "Quando, pela primeira vez, falou o SENHOR por
intermédio de Oséias, então, o SENHOR lhe disse: Vai, toma uma
mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra
se prostituiu, desviando-se do SENHOR.“

-

-Oséias 2:23: “Semearei Israel para mim na terra e compadecer-
me-ei da Desfavorecida; e a Não-Meu-Povo direi: Tu és o meu povo!
Ele dirá: Tu és o meu Deus!”

- Oséias 6:6: “Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o
conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.”

- Oséias 14:2-4: “Tende convosco palavras de arrependimento e
convertei-vos ao SENHOR; dizei-lhe: Perdoa toda iniquidade,
aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos
lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em
cavalos e não mais diremos à obra das nossas mãos: tu és o nosso
Deus; por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua
infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se
apartou deles.”

-



OSÉIAS:  הושע
OSHUA 

(traduzido como Oséias) = Salvação

“Yahweh Salva”. Ele vem com o projeto 
de reorganização da sociedade por 
meio de estruturas Justas e solidárias.



“Palavra de Javé que veio a Oséias, filho de Beeri, na 
época de Ozias, Joatão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, 

enquanto Jereboão, filho de Joás, era rei de Israel”. 
Os 1,1

Quem foi o profeta? Quem foi o profeta? 
Seu nome, tradução de Oshua, em hebraico הושע, quer 
dizer Yahweh Salva, o que é muito significativo uma vez 
que suas profecias apresentam um projeto de 
reorganização social com estruturas justas e solidárias. 
Oséias possivelmente foi um dos únicos profetas 
escritores do Reino do Norte, foi contemporâneo de 
Isaías, Amós e Miquéias. 



Ele deve  ter circulado por: 
Samaria (cf. Os 7,1;8,5-6,10,5.7);

Betel (cf. Os 4,15;5,8); Guigal (cf. Os 6,8; 12,2); 
Ramá e Gabaá (cf. Os 5,8)   
e outras regiões do interior.



CONTEXTO
� Oséias começa sua profecia no final do reinado de Jeroboão II (783-743

a.C) e termina umpouco antes da invasão da Samaria, por volta de 722
a.C.

� Oséias é proveniente do Reino do norte

� Região de vales produtivos e de montanhas elevadas

� O controle de Israel e de Judá, por ser uma região estratégica que
possibilitava a ligação entre Oriente e Ocidente, sempre fez parte da
ambição das grandes potências da época: Fenícia, Assíria e Egito, pois
as rotas norte-sul, leste- oeste cruzamo país fazendo comque os
comerciantes egípcios e mesopotâmicos passemnecessariamente por
esta região.





JEROBOÃO II

No período de Jeroboão II acontece a decadência das grandes potências, é
tempopropício para que Jeroboão II fortaleça e amplie o Estado, fazendo
aliançade paz comOzias, rei do Sul (cf. 2Rs 14,25).

Para manter o comércio é preciso que se criemnovas medidas
econômicas,desde então a cobrança de impostos se torna abusiva, muitas
famílias são forçadas a vender suas propriedades para pagaremsuas
dívidas(Am 2,6-8). Os grandes proprietários controlama produção em
vista do comércio e a economia acaba se voltando para atender os
interessesdo comércio, deixando assimseu caráter subsistência.

O Estado importa artigos de luxo para a elite e armamento para o exército
(cf. Am 6, 4-5), e exporta óleo, trigo e vinho, provocando assimum
desequilíbriona balança comercial, uma vez que os artigos importados
superamemvalor os exportados.





PERÍODO DE INSTABILIDADE

� No entanto, a morte de Jeroboão II coincidiu com a ascensão da 
Assíria, com Teglat Falasar III (745-727 a.C.), provocando assim a 
decadência de Israel. 

� Zacarias (743 a.C.) - seis meses de reinado

� Selum (743 a.C.) - um mês de reinado 

� Manaém (743-738 a.C.) assume o trono e mantém uma política 
de total submissão à Assíria, pagando-lhe altos tributos, cuja 
cobrança cai sobre o povo (2 Rs 15, 17-20). 

� Facéias (738-737 a.C.) - filho de Manaém



PERÍODO DE INSTABILIDADE

� Facéia (737-732 a. C.) na tentativa de se livrar da Assíria,
fez aliança com a Síria e pediu que Judá participasse dessafez aliança com a Síria e pediu que Judá participasse dessa
colisão. Diante da recusa, Israel e Síria entraram em guerra
contra Judá, movimento conhecido como guerra Siro-
Efraimita (734-732 a.C.). Judá pediu o socorro da Assíria
que, prontamente interveio. A Síria foi dominada, várias
cidades do Norte foram tomadas e, Judá se tornou um reino
vassalo da Assíria (2Rs16, 7-18).



TEGLAT FALASAR III

Em repressão Teglat Falasar III destrói a
Filistéia em 734 a.C., impedindo assim a
ajuda do Egito, em seguida luta contra
Israel, apodera-se de seus territórios da
Galiléia e da Transjordânia e realiza várias
deportações. Ainda em 732 a.C., algumasdeportações. Ainda em 732 a.C., algumas
cidades da Síria, como Damasco, são
arrasadas, o rei é executado e parte da
população é deportada. Em meio a essas
derrotas, Facéias é assassinado por
Oséias (2Rs 15, 30) que assume o trono
de Judá e logo se submete à Assíria (732-
724 a.C.).



Em 727 a.C., Teglat Falasar III morre e seu filho 
Salmanasar V assume o trono da Assíria. Nesse 
momento o rei Oséias tenta se livrar do jugo da 
Assíria e pede ajuda ao Egito. O Egito não 
consegue fornecer ajuda a Israel por ainda estar 
enfraquecido, e Salmanasar V, em 724 a.C., 
ataca e prende o rei Oséias. Em 722 a.C., a 
Samaria é ocupada, parte da população é 

SALMANASAR V

Samaria é ocupada, parte da população é 
deportada para a Mesopotâmia e Média e 
alguns fogem para Judá, levando consigo as 
tradições de sua nação.

Na leitura do livro de Oséias transparece o 
contexto de agitação política, econômica, social 
e religiosa dos últimos anos de existência do 
reino do norte. Um novo rei surge de uma hora 
para outra, e do mesmo jeito desaparece.
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DE MODO GERAL PODEMOS DIVIDIR 
A REDAÇÃO DE OSÉIAS EM 3 PERÍODOS/FASES:

� 700 a.C. – esse foi o período da primeira redação no reino do Sul. Os 
oráculos de Oséias foram guardados, colecionados e editados por 
seus discípulos, após a destruição do reino do norte;

� 620 a.C. – os escribas da corte de Josias, que ficaram conhecidos � 620 a.C. – os escribas da corte de Josias, que ficaram conhecidos 
como os deuteronomistas, são os responsáveis por esta segunda 
redação. Os oráculos de Oséias foram relidos e ampliados com novos 
textos, com ênfase em textos que faziam referência a eliminação de 
outras divindades, pois, assim favorecia o projeto de centralização 
socioeconômica, política e religiosa do rei.

� Exílica e pós-exílica – neste momento da história os oráculos foram 
retomados, relidos e também sofreram acréscimos para reacender a 
estrutura a esperança do povo.



Estrutura:
Estrutura – Atualmente para se estruturar o livro de Oséias podemos dividi-
lo em 3 partes:

1. 1-3: metáfora do matrimônio – aqui se apresenta pela primeira vez a
metáfora de um relacionamento conjugal para falar da relação de Javé
com seu povo;

2. 4-11: Javé contra os habitantes da terra: acusações contra a política e o
culto dos Israelitas.

3. 12-14: o casamento e rebeldia do filho – entrelaçando as duas
metáforas temos novamente as acusações e a aliança que pode ser
feita com o arrependimento.

Tendo influenciado profetas como Jeremias, Ezequiel, o Segundo Isaías
e outros, o livro do profeta Oséias deve ser para nós fonte de inspiração que
nos lance constantemente à ação.



“EIS QUE EU VOU, 
EU MESMO, SEDUZI-LA,

CONDUZI-LA AO DESERTO E 
FALAR -LHE AO CORAÇÃO”

(OS 2,16).



1- O amor de Deus compõe e recompõe,
estende a mão, jamais exclui alguém;
frente ao rancor, se firma no perdão,
fazendo ver: Eu te quero bem!

O Amor de Deus 

2- O amor de Deus, vem antes e depois 
e vai além dos sonhos que aprendi. 
Não se desfaz nem mesmo ao dizer 
não.É a luz que diz: filho é por aqui!


