
O amor é mais forte 

que a morte !





Todo o anúncio de Oséias 
está impregnado por uma 

experiência pessoal tão 
profunda que se tornou 

para ele um símbolo. 
(Os 1-3).



No tempo de Oséias havia 
um grande desenvolvimento 

econômico, seguido de 
fortes contrastes sociais. As 

grandes potências da região, 
como Egito e Assíria, 

passaram por um período 
de decadência e por isso, os 
pequenos países vivem uma 
certa tranquilidade que não 

vai durar.

O profeta exerceu sua 
atividade,neste momento 

de crise, no reino do 
Norte, de 750 a 722 a.C.



Sua história:-Ele amava 
de todo coração a sua 
esposa, Gomer, mas ela o 
deixou para se entregar a 
outros amantes.

Esse amor não 
correspondido o deixou 
extremamente frustrado. 
Mas, foi esse amor 
imenso,embora, sofrido, 
que se tornou um 
enorme anúncio.



O profeta apresenta 
a relação 

entre Deus, sempre 
fiel e cheio de amor, 

e o seu povo, que 
O abandonou e 

preferiu correr ao 
encontro dos ídolos.



Oséias, torna-se então, o 
denunciador de todo tipo de 
idolatria, que ele chama de 
prostituição.
Essa comparação será, daí para 
frente,  um modo de falar nos 
escritos bíblicos.
Prostituir-se, não era somente 
adorar imagens dos ídolos, mas, 
inclusive  fazer alianças políticas 
com potências estrangeiras que 
provocam dependência, 
exploração e opressão. Também 
os golpes de Estado, a confiança 
no poder militar e todas as 
injustiças.



Porém, Oséias, não é somente 
um acusador. Ele anuncia o 

amor fiel e misericordioso  de 
Deus para com seu povo, 

se este se converter e 
voltar a conhecê-Lo.

Para o Profeta o 
conhecimento de Deus não é 
uma atitude intelectual, mas 

uma adesão amorosa, através 
de uma prática dentro do 

projeto divino, proposto por 
Moisés no deserto.



Aí sim, Javé receberá novamente seu povo 
como esposa, dispensando-lhe todo carinho 
ou tratando-o como a um filho.



O amor de Oséias por uma mulher infiel se torna sinal de Deus 
para anunciar a infidelidade do povo. Uma dolorosa realidade 
pessoal se transforma em poderoso símbolo da relação entre 

Deus e o seu povo.



Diante de um amor 
desprezado, a primeira 
atitude é relembrar os 
erros do companheiro 
infiel.   A infidelidade 
aqui, se deve ao culto a 
Baal, que era a divindade
da natureza entre os 
cananeus. Javé é deixado
de lado, quando se trata
de pedir a fertilidade da 
terra e farta colheita.

O Profeta vê, então, na seca 
e nas más colheitas, o amor 
ferido de Javé que castiga o 

povo infiel.



Chamo atenção para a beleza deste texto de Oséias

Oráculo do Senhor.



O oráculo é a resposta dada pelo Senhor Deus a uma 
questão pessoal. Oráculo pode significar também, a 
pessoa intermediária entre Deus e o povo.   Mas, em 

geral, na Bíblia, é sempre quando Deus fala.

O nome "Oséias" quer dizer "salvação".
Como era costume nos livros dos 

profetas, o nome do autor combina 
perfeitamente com a sua mensagem.



Mensagem do 
livro

O Senhor Deus, como o esposo, é traído, 
mas continua amando a esposa, que é o 

povo escolhido.



“Eu vou curá-los da infidelidade, vou amá-los

de todo coração, pois a minha ira se aquietou. Serei

como orvalho para Israel; ele florescerá como lírio e

estenderá suas raízes como o cedro do Líbano.

Seus galhos crescerão, seu esplendor será como

da oliveira e seu perfume como o cedro do Líbano.

Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão

reviver o trigo, florescerão como videiras e serão

famosos como o vinho do Líbano.

Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos ?

Sou eu que tenho uma resposta e olho para você.

Sou eu como cipreste frondoso: o fruto de você é

de mim que ele nasce.” (Os 13,5-9 – final do livro)



1 – Qual a grande mensagem de 
Oséias?

2 – O que se entende por 
prostituição no Antigo Testamento?

3 – O que é Oráculo?
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