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O livro de Oséias nos põe 
em contato com os excluídos e 
excluídas pelo sistema socio
econômico-político que controlava 
Israel na sua época. O profeta chega 
a dizer: “o país se prostituiu, 
afastando-se de Javé” (1,2). 
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O livro de Oséias nos põe 
em contato com os excluídos e 

pelo sistema socio-
político que controlava 

Israel na sua época. O profeta chega 
a dizer: “o país se prostituiu, 

 

Tal situação de prostituição 
atingiu o cotidiano do povo, 
destruindo a convivência na 
casa. No meio de tanta dor, 
Oséias e seu grupo de 
camponeses e camponesas 
experimentam o Deus do 
êxodo, um Deus da 
convivência, profundamente 
humano. 

 

QUEM É OSÉIAS?QUEM É OSÉIAS?QUEM É OSÉIAS?QUEM É OSÉIAS?    

Oséias exerceu seu 
ministério no reino do Norte, 
chamado poeticamente na 
linguagem do profeta de 
Efraim. Seu nome significa 
“Deus salva”. Ele é conhecido 
como o profeta do amor e da 
ternura. É provável que seja do 
grupo de sacerdotes levitas do 
interior, que ajuda na 
organização das aldeias e do 
culto.  
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Oséias deve ter circulado por 
Samaria, Betel, Guilgal e etc. Sua boa 
noticia se baseia num projeto de 
reorganização da sociedade por meio 
de estruturas justas e solidarias.  
Podemos situá-lo no final do reinado 
de Jeroboão segundo II (783-
a.C.). Logo após da atuação de 
Amós, pouco antes da tomada de 
Samaria pelos Assírios (722 a. C.) 
Foi um intenso período de conflitos 
internos e externos. 

 

 Oséias era camponês (cf. 43), 
natural do interior de Israel, tornou
porta  voz do povo mais simples, 
sobretudo os camponeses e 
camponesas. Ele criticou a 

Oséias deve ter circulado por 
Samaria, Betel, Guilgal e etc. Sua boa 
noticia se baseia num projeto de 
reorganização da sociedade por meio 
de estruturas justas e solidarias.  

lo no final do reinado 
-743 

pós da atuação de 
Amós, pouco antes da tomada de 
Samaria pelos Assírios (722 a. C.) 
Foi um intenso período de conflitos 

Oséias era camponês (cf. 43), 
natural do interior de Israel, tornou-se 

monarquia e seus dois fortes 
pilares: o exército e a religião, 
da qual o Estado havia se 
apropriado para manipular a 
consciência do povo. Sendo 
assim, o Estado podia cobrar 
abusivos tributos e levar os 
filhos para o exército.       

 

 Contudo, o profeta 
resgata a imagem do Deus da 
vida, presente no meio do 
povo. Um Deus humano, Pai-
Mãe, que caminha com os 
mais fracos.   
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A juventude de Oséias 
coincidiu com um dos poucos 
momentos de prosperidade de 
Israel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, essa realidade mudou 
após a morte de Jeroboão II. Israel 
decaiu progressivamente devido ao 
expansionismo do império assírio. 
A situação era de total instabilidade 
e insegurança. Havia muita 
corrupção na corte, nos partidos 
políticos (6,8-10; 7,1-7), constantes 
conflitos com a Assíria, guerras e 
militarismo sangrentos (4,2), 
violência institucionalizada, 
estrutura social opressora mantida 
pela religião e pelo exercito. A 
religião oficial era um dos pilares de 
sustentação da mentalidade do 
Estado. 

 

 

 

 

 

A profecia de Oséias crítica 
às autoridades de sua época. 
Ele é contra a monarquia e 
sua política interna e externa, 
contra as elites, o sacerdócio 
oficial e o ex
denuncia a 
econômica e religiosa (6,7
10). 
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Prostituição. Termo aparece 
muitas vezes n livro de 
Oséias para falar da situação 
de Israel, da prostituição 
sagrada do corpo da 
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Prostituição. Termo aparece 
muitas vezes n livro de 
Oséias para falar da situação 

, da prostituição 
sagrada do corpo da mulher. 

 

 

O verbo prostituir é usado 
simbolicamente para falar de 
política de alianças com as 
nações estrangeiras: “o país se 
prostitui” (1,2), corrupção das 
elites políticas e infidelidade 
religiosa, o militarismo 
sangrento, a religião corrupta e o 
Estado opressor.       

  

ESTRUTURA DO LIVRO DE ESTRUTURA DO LIVRO DE ESTRUTURA DO LIVRO DE ESTRUTURA DO LIVRO DE 
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Há muitas estruturas para o livro 
de Oséias, mas nos limitaremos a 
explicar a que é de mais fácil 
compreensão para o leitor. 

 

Exporemos uma estrutura 
que se divide em três partes. 

  Primeira parte: 1-3 
metáfora do 
matrimônio. O 
casamento de Oséias 
com a mulher 
prostituída.   

 Segunda parte: 4-11 
trata-se de um processo 
de Javé contra os 
habitantes da terra de 
Israel. 

 Terceira parte: 12-14 
entrelaçamento de duas 
metáforas: o casamento 
e a rebeldia do filho. 

        

 


