
LIVRO DO PROFETA OSÉIAS 

 

CONTEXTO HISTÓRICO (2Rs 15, 8-31; 17, 1-8) 

Reinado de JeroboãoII 783-743a.C. Período de grande prosperidade e estabilidade. 

Zacarias , filho de JeroboãoII, reina menos de um ano  e é assassinado por Selum, fim da 

dinastia de Jeú. 

Selum, em apenas um mês de governo é assassinado por Manaém. 

Manaém 743-738a.C. Submissão à Assiria. Paga tributo. 

Facéias 738-737a.C., filho de Manaém. Assume o poder e é assassinado por Facéia. 

Facéia 737-732a.C. É assassinado e morto por Oséias. Guerra Siro- Efraimita. Primeira 

deportação em 734a.C. 

Oséias 732-724a.C.  

Em 727a.C. morre TeglateFalasar III e assume o poder seu filho SalmanasarV. 

Em 724a.C.Salmanasar V ataca e prende o rei Oséias . 

Em 722a.C. Samaria é ocupada e parte da população deportada. 

Após a morte de Jeroboão II, Israel é marcado por um período de guerras, destruições, 

assassinatos, período de muita instabilidade. 

As guerras trazem diminuição da população e territórios. A economia é arrasada. Muitos 

territórios israelitas foram transformados em províncias assírias. 

A política era aniquilar a autonomia política dos pequenos estados e anexá-los às províncias 

assírias. Sistema conhecido como política de vassalagem. O objetivo era impedir a 

reorganização que levasse a qualquer reação política. 

O Estado precisa de tributo para manter o exército, para sua subsistência e para o comércio 

internacional. Os tributos eram em espécie ou através da tributação do produto do ventre 

feminino, devido a grande necessidade de soldados.Ênfase de Oséias na questão do adultério 

e prostituição. 

REFERÊNCIAS DO PROFETA OSÉIAS (Os 1, 1) 

O profeta Oséias exerce seu ministério no Reino do Norte, Israel, também chamado Efraim 

pelo profeta. 

Sua profecia tem início no final do reinado de Jeroboão II e vai até um pouco antes da invasão 

da Assíria,mais ou menos 30 anos de ministério. 



Temos poucos dados bibliográficos a seu respeito. No livro aparece só o nome de seu pai, 

Beeri, cujo sentido é meu poço. Não há referencial histórico. 

Oséias é conhecido como o profeta do amor e da ternura. É provável que ele seja do grupo de 

sacerdotes levitas do interior que ajuda a organização das aldeias e do culto. Sua atuação se 

deu em Samaria, Betel, Guilgal e outras regiões do interior. 

Oséias quer dizer “Javé salva”, é significativo pois ele apresenta um projeto de reorganização 

da sociedade por meio de estruturas justas e solidárias. 

A profecia de Oséias critica as autoridades de sua época. Ele é contra a monarquia e sua 

política interna e externa, contra as elites, o sacerdócio oficial e o exército. Ele denuncia a 

opressão política, econômica e religiosa e anuncia o caminho para uma sociedade baseada na 

justiça e no direito, no amor e na ternura. 

PRINCIPAIS TEMAS DE SUA PROFECIA 

Prostituição:  

Políticas de alianças com nações estrangeiras. 

Corrupção das elites políticas e infidelidade religiosa. 

Relação sexual ilícita. 

A prostituição era a forma usada pelo Estado para tributar o povo em busca de gente para o 

exército. Para legitimar esta forma de tributação, utilizava-se da religião, fazendo festas da 

colheita ,nas eiras, orgias erótico religiosas( 4,13b-14a).Neste contexto, Oséias não mede 

palavras dizendo prostituição e adultério não são pecados. Porque eram vítimas do sacerdócio 

estatal, execução de tributação humana nestas festas. 

Oséias condena a política externa e interna do país como forma de prostituição. 

Política externa: 

Interesse da elite manter a aliança comercial com as grandes potências da época (7,11). 

Política interna: 

Para manter o comércio, o Estado precisa ter o controle da produção, ocorrem mudanças na 

economia. A agricultura de subsistência é substituída por uma agricultura em vista do 

comércio. A exigência abusiva de tributos deixa muitas famílias endividadas (7,1). 

Militarismo: 

O exército da proteção para a circulação de mercadorias,reprime as revoltas e recolhe o 

tributo nas aldeias. O exército garante a arrecadação dos tributos e a religião oferece uma 

justificativa (10,13). 

 



Religião: 

Os sacerdotes e agentes da monarquia se apropriam da religião do povo e a colocam a serviço 

dos interesses do Estado. Forma eficaz de adquirir tributos. Incentivam os rituais de fertilidade 

do solo, animais, plantas e da família (4,4). 

A casa 

Na casa se vive a partilha, a solidariedade, a convivência humana e a celebração comunitária. A 

casa garante a vida e a proteção dos seus membros. “A casa está sendo invadida” (4,3). 

PROPOSTAS DE OSÉIAS 

Ele apresenta um projeto de salvação para o povo. É preciso acabar com o regime opressor e 

com a opressão religiosa. Devem voltaras  tendas, ou seja, restabelecer a aliança com Deus da 

vida e uma organização social que promova a vida social das pessoas. 

A IMAGEM DE DEUS 

Em meio a realidade de morte e destruição, devastação, desolação a comunidade profética 

ajuda o povo a fazer uma nova experiência com Deus. 

- Um Deus que abaixa para acolher o povo (11,4b). 

- Um Deus que castiga, fere e machuca (5,14). 

- Imagens que falam da renovação da vida (14, 6.9). 

 Para entender as diferentes experiências de Deus que aparece na profecia de Oséias é preciso 

situa-la em seu contexto e descobrir os interesses dos diferentes grupos que estão por trás do 

texto. 

Redação 

• Tempo da profecia (750 a 724a.C.) 

• Primeira redação, logo após a queda de Samaria em 722 a.C. (Os 4, 4-14) 

• Segunda redação, deuteronomista do tempo do rei Josias, por volta de 620 a.C.(Os 2, 

4-25) 

• Redação exílica, entre 587 a 539 a.C.(Os 14,1-10) 

Estrutura 

1-3: Metáfora do matrimônio. O casamento de Oséias com a mulher prostituta ,Gomer, e o 

nascimento de suas três crianças são acontecimentos simbólicos para falar da união de Javé 

com Israel. Para Oséias, o culto as divindades, é comparado ao adultério. A reconciliação de 

Deus com Israel é um modelo para Oséias refazer a união com sua mulher. 

4-11: Processo de Javé contra os habitantes da terra de Israel. Oráculos contra a política e o 

culto dos israelitas. Parte considerada o corpo principal do livro e contém oráculos contra a 

política e o culto dos israelitas. O capítulo 11 é uma espécie de resumo desta parte, onde é 



utilizado a imagem do pai e da criança para falar do relacionamento entre Deus e Israel. A 

paixão de Deus, mãe-pai representa a compaixão do pai e a sua recusa em destruir ou matar o 

seu filho. 

12-14: O profeta entrelaça duas metáforaso casamento e a rebeldia do filho. Este será tratado 

com a destruição, a menos que se converta. A mulher arrependida voltará a seu marido e para 

o seu país. A reconciliação entre marido e mulher é simbolizada no reflorestamento da 

natureza. 

COMPARAÇÃO ENTRE A PROFECIA DE AMÓS E OSÉIAS  

O processo de empobrecimento do campesinato é visto:  

Amós vê o processo a partir dos seus efeitos finais e Oséias vê o processo a partir do seu 

nascimento. Ambos concordam que o Estado tributário é o responsável. 

Amós analisou a opressão no Reinado de Jeroboão II. Viu o enriquecimento do Estado e 

empobrecimento do povo. Condenou as instâncias que legitimaram esse processo tribunal (a 

porta).  

Oséias, por sua vez, vê a opressão como alimentação e ampliação do Estado.   

Se Amósvê a partir da porta, Oséias vê a partir da eira (local especial nas vias agrarias no qual a 

colheita de cereais era juntada e trabalhada). Lugar onde representantes do Estado iam para 

arrecadar tributo. 

Na eira eram realizadas as festas religiosas em agradecimento a Deus e a vida. 

Amós profetiza em tempos de abundância. 

Oséias profetiza em questões de sobrevivência. 

Amós pouco fala da idolatria. 

Oséias tem como foco a temática religiosa onde a mesma é manipulada para o bem do Estado 

e consequentemente opressão do povo. 
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