ESTUDO DO LIVRIO DE OSÉIAS - MAIO/2001

I – Introdução - Um resumo histórico
1 Samuel 8:5 “... e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus
filhos não andam pelos teus caminhos; constitui-nos, pois,
agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm
todas as nações...” 1 Samuel 8:5
Tudo começou quando o povo de Israel, que até então era
governado por Deus e administrado por meio dos Profetas e
Juízes, começou a reclamar de Deus que colocasse sobre eles “
... um rei como as nações vizinhas”.
Não era este o desejo de Deus, visto que Ele mesmo queria
governar sobre Israel, como havia feito até aquele dia. No
entanto, o povo disse não à vontade de Deus.
1 Samuel 8:19 Porém o povo não atendeu à voz de Samuel
e disse: Não! Mas teremos um rei sobre nós.
1 Samuel 8:22 Então, o SENHOR disse a Samuel: Atende à
sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de
Israel: Volte cada um para sua cidade.
Daí Deus autorizou ao profeta Samuel que ungisse um rei sobre
Israel.
1 Samuel 8:6 Porém esta palavra não agradou a Samuel,
quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe.
Então, Samuel orou ao SENHOR
1 Samuel 8:22 Então, o SENHOR disse a Samuel: Atende à
sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de
Israel: Volte cada um para sua cidade.
1 Samuel 10:19 Mas vós rejeitastes, hoje, a vosso Deus, que
vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe
dissestes: Não! Mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois,

ponde-vos perante o SENHOR, pelas vossas tribos e pelos
vossos grupos de milhares
I Samuel 8:7 Disse o SENHOR a Samuel: Atende à voz do
povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a
mim, para eu não reinar sobre ele.
Saul – foi escolhido por Rei sobre Israel
I Samuel 9:1 Havia um homem de Benjamim, cujo nome era
Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de
Afias, benjamita, homem de bens.
I Samuel 9:2 Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e
tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais
belo do que ele; desde os ombros para cima, sobressaía a
todo o povo.
1 Samuel 12:1 Então, disse Samuel a todo o Israel: Eis que
ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí
sobre vós um rei.
1 Samuel 12:13 Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que
pedistes; e eis que o SENHOR vos deu um rei.
Não demoraria muito e Saul infrigiria a Lei do Senhor conforme
abaixo:
I Samuel 13:8 Esperou Saul sete dias, segundo o prazo
determinado por Samuel; não vindo, porém, Samuel a
Gilgal, o povo se foi espalhando dali.
9 Então, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas
pacíficas. E ofereceu o holocausto.
10 Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega
Samuel; Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar.
11 Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo
que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos
dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em
Micmás,

12 eu disse comigo: Agora, descerão os filisteus contra
mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do
SENHOR;
e,
forçado
pelas
circunstâncias,
ofereci
holocaustos.
13 Então, disse Samuel a Saul: Procedeste nesciamente em
não guardar o mandamento que o SENHOR, teu Deus, te
ordenou; pois teria, agora, o SENHOR confirmado o teu
reino sobre Israel para sempre.
14 Já agora não subsistirá o teu reino. O SENHOR buscou
para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja
príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o
SENHOR te ordenou.
Este e muitos outros foram os erros de Saul que foi destituído
do Reinado por Deus.
I Samuel 15:11 Arrependo-me de haver constituído Saul
rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as
minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda a noite
clamou ao SENHOR.
DAVI – era um rei cujo coração era totalmente voltado para
Deus. Um dos erros de Davi, que muito representou perante
Deus foi o adultério com Bate-Seba O resultado da disciplina
de Deus sobre Davi foi a morte do seu filho com Bate-Seba.
II Samuel 11:1 Decorrido um ano, no tempo em que os reis
costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, e seus
servos, com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos
de Amom e sitiaram Rabá; porém Davi ficou em Jerusalém.
2
Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava
passeando no terraço da casa real; daí viu uma mulher que
estava tomando banho; era ela mui formosa.
3 Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É BateSeba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu.
4 Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem; ela
veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua
imundícia, voltou para sua casa.
5 A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida.

6 Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Mandame Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi.
7 Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava
Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra.
8 Depois, disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os pés.
Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do
rei.
9 Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os
servos do seu senhor, e não desceu para sua casa.
10 Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a
sua casa. Então, disse Davi a Urias: Não vens tu de uma
jornada? Por que não desceste a tua casa?
11 Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em
tendas; Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão
acampados ao ar livre; e hei de eu entrar na minha casa,
para comer e beber e para me deitar com minha mulher?
Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei
tal coisa.
12 Então, disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e
amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém
aquele dia e o seguinte.
13 Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o
embebedou; à tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com
os servos de seu senhor; porém não desceu a sua casa.
14 Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lha
mandou por mão de Urias.
15 Escreveu na carta, dizendo: Ponde Urias na frente da
maior força da peleja; e deixai-o sozinho, para que seja
ferido e morra.
16 Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar
onde sabia que estavam homens valentes.
17 Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe,
caíram alguns do povo, dos servos de Davi; e morreu
também Urias, o heteu.
Nasceu o filho de Davi com Bate-Seba e o mesmo veio a morrer
conforme condenação de Deus pelo pecado de Davi.

II Samuel 12:13 Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o
SENHOR. Disse Natã a Davi: Também o SENHOR te perdoou
o teu pecado; não morrerás.
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Mas, posto que com isto deste motivo a que
blasfemassem os inimigos do SENHOR, também o filho que
te nasceu morrerá.
15 Então, Natã foi para sua casa. E o SENHOR feriu a
criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi; e a criança
adoeceu gravemente.
Após arrepender-se, nasceu Salomão (IISm12:24), que sucedeu
no trono (I Rs. 1:33-39)
II Samulel 12:24 Então, Davi veio a Bate-Seba, consolou-a e
se deitou com ela; teve ela um filho a quem Davi deu o
nome de Salomão; e o SENHOR o amou.

SALOMÃO – foi instruído no amor a Deus e na fidelidade a Ele
(I Rs 2); Salomão atendeu a esta palavra enquanto jovem (I Rs
3:3). Ele não pediu a Deus riqueza mas sim sabedoria para
governar com retidão e justiça (vs. 5-9; II Cr 1:7-13).
Começou sua queda quando, mais velho tomou para si esposas
estrangeiras (ex 34: 15,16), estas mulheres lhe perverteram o
coração e induziram-no a adorar a deuses (I Rs. 11:1-8).
Deus então indignou-se contra Salomão prometendo-lhe dividir
o reino (Vs 9-13).
No entanto o reino apenas foi dividido no reinado de Roboão,
seu filho. Assim, por amor a Davi, Deus prometeu manter uma
tribo com Roboão (I Rs. 11:11b-13).
No entanto, para disciplinar Salomão Deus levantou Hadade e
Rezom como adversário contra ele (Vs. 14,23) e levantou
também a Jeroboão, homem capaz e valente que servia a
Salomão.
Deus prometeu dar a Jeroboão 10 (dez) tribos para reinar e que
lhe prosperaria caso fosse fiel, com isso Salomão o perseguiu e o
mesmo fugiu para o Egito lá ficando até a morte de Salomão.
Jeroboão voltou para Israel quando reinava Roboão, nesta
época o povo pedia a Roboão que reduzisse as pesadas cargas

dos impostos o que foi negado (I Rs 12:1-5), assim todo o Israel
se rebelou contra ele, exeto Judá ( I Rs 12:16-20).
Israel, então, constituiu Jeroboão como seu Rei cumprindo
assim Deus o que disse em (I Rs 11:11,12).
Cabe ressaltar que nunca foi desejo de Deus manter seu povo
dividido.
No entanto, não foram poucos os reis que reinaram tanto sobre
Israel como sobre Judá, todavia tamanha eram as imperfeições,
tendências e escândalos causados por todos, o que vem a nos
mostrar o motivo pelo qual Deus não queria que o povo de Israel
tivesse reis sobre eles.
Veja no mapa abaixo como ficou a divisão do Reino.

Vejamos agora, a situação dos reis na época em que profetizava
o profeta Oséias:
Uzias – também chamado de Azarias, reinou em Judá por volta
do ano 27 do rei Jeroboão II ( Rei de Israel).
 Começou a reinar com 16 anos;
 Seu reinado durou 52 anos;
 Apesar de reto perante o Senhor, não retirou a idolatria por
completo;
 Foi ferido com lepra até o dia da morte por ter feito tarefas
que não lhe cabia e sim somente aos sacerdotes ( II Cr 26:1623).
Jotão – reinou sobre Judá.






Filho de Uzias;
Começou a reinar com 25 anos;
Seu reinando durou 16 anos;
Fez o que era reto perante o Senhor mas não retirou os altos;
Edifocou a porta do lado norte do templo.

Acaz – Reinou sobre judá.








Tinha 20 anos quando começou a reinar;
Reinou por 16 anos;
NÃO fez o que era reto perante o Senhor;
Queimou seus filhos em sacrifício a Moloque (Lv 18:21);
Queimou incenso a ídolos e fez imagens de esculturas;
Foi derrotado pelos Sírios e Israel;
Não foi colocado nos sepulcros de seus pais.

Ezequias – Reinou por 25 anos sobre judá.
 Fez o que era reto perante o Senhor;
 Removeu os altos e quebrou as colunas.

Jeroboão II – Reinou sobre Israel.
 Filho de Jeoaz ( II Rs 14:16);
 Reinou 41 anos;
 Fez o que era mau aos olhos do Senhor;

Veja abaixo, quadro demonstrativo de todo o periodo histórico
dos reis de Israel e Judá.
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REINO UNIDO
SAUL
DAVI
SALOMÃO

ISRAEL
REINO DO NORTE

JUDÁ
REINO DO SUL

JEROBOAO I (931-910)
I Rs 12:25-14:20

NADOBE (910-909)
I Rs 15:25-31

Roboão (931-913)
II Cr 10:1-12:16
I Rs 14:21-31

Abias (913-911)
II Cr 13:1-22
I Rs 15:1-8

BAASA (909-886)
I Rs 15:32-16:7

ELÁ (886-885)
I Rs l6:8-14

Asa (911-870)
II Cr 14:1-16:14
I Rs 15:9-24

Josafá (870-848)
II Cr 17:1-20:37
I Rs 22:41-51

Zinri (885)
I Rs 16:15-20

Onri (885-874)
I Rs 16:21-28)

Jeorão (848-841)
II Cr 21:1-20
II Rs 8:16-24

Acazias (841)
II Cr 22:1-9
II Rs 8:25-29

Acabe (874-853)
I Rs 16:29-22:40

Acazias (853-841)
II Rs 1:1-18

Atalia (Rainha) (841-835)
II Cr 22:10 - 23:15
II Rs 11:1-16

Jeoáz (835-796)
II Cr 23:16-24:27
II Rs 11:17 -12:21

Jorão (853-841)
II Rs 2:1-8:15

Jeú (841-814)
II Rs 29:1 - 10:36

Amazias (796-767)
II Cr 25:1-28
II Rs 14:1-22

Uzias (Azarias) (767-740)
II Cr 26:1-23
II Rs 15:1-7

Jeoacaz (814-798)
II Rs 13:1-9

Jeoás (798-782)
II Cr 22:10-23:15
II Rs 13:10-25

Jotão (740-732)
II Cr 27:1-9
II Rs 15:32-38

Acaz (732-715)
II Cr 28:1-27
II Rs 16:1-20

Jeroboão II (782-753)
II Rs 14:23-29

Zacaria ( 753)
II Rs 15:8-12

Ezequias (715-686)
II Cr 29:1-32:33
I Rs 18:1-20:21

Manassés (695-642)
II Cr 33:1-20

Salum (752)
II Rs 15:13-15

Menaém (752-742)
II Rs 15:16-22

Amom (642-640)
II Cr 33:21-25
II Rs 21:19-26

Josias (640-609)
II Cr 34:1-35:27
II Rs 22:1-23:30

Pecaías (742)
I I Rs 15:23-26

Peca (740-732)
II Rs 15:27-31

Jeoacaz ( 609)
II Cr 36:1-4
II Rs 23:31-33

Jeoaquim - Eliaquim (609-597)
II Cr 36:5-8
II Rs 23:34-24:7

Oséias (732-721)
II Rs

722
A QUEDA DE SAMARIA
FIM DO REINO DO NORTE

Jeoaquim (597)
II Cr 36:9-10
II Rs 24:8-16

Zedequias - Matanias (597-586)
II Cr 36:11-21
II Rs 24:17-25:21

Deportação para
Babilônia (Terceira)

Após apresentarmos a vocês, toda esta introdução histórica,
considero que estamos prontos para iniciarmos a explanação do
livro de Oséias.
II – AJUSTANDO A VISÃO.
O que Deus realizou por meio da vida de Oséias é realmente
fabuloso e tem ao meu ver por finalidade mudar o conceito de
muitos, principalmente em nossos dias a respeito de Deus e de
Seu agir.
a) Um conceito infantil.
Muitos tem uma idéia tanto quanto ingênua a cerca do operar
de Deus no mundo; pensam como crianças e perguntam:
Se Deus é poder, por que Ele não acaba com o mal no mundo?
Poderiamos responder que o mal não está no mundo (matéria) e
sim no mundo (almas sem cristo). O mundo (matéria), não se
danifica mas o pecado por meio das almas incontinentes e
pecadoras tem trazido toda sorte de males e prejuízo sobre o
mundo (humanidade).
Assim, para Deus acabar com o mal no mundo, Ele teria que
nada menos que acabar com a humanidade (mundo). Isto iria
contra a promessa do Senhor que disse não mais efetivar este
tipo de juízo sobre o mundo conforme Gênesis 9:15 “... então,
me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e
todos os seres viventes de toda carne; e as águas não mais
se tornarão em dilúvio para destruir toda carne.”.
Uma criança muitas vezes ao olhar para o mais velho pensa :
São eles quem criam as regras, logo são poderosos. Eles tem
dinheiro, logo tem em suas mãos a liberdade de fazerem o que
bem quiserem. Há quem me dera ser como eles ( os mais velhos)
tendo em minhas mãos tanto o poder como a liberdade.
Elas (crianças) não entendem que o poder gerado pelas regras,
gera também compromissos e propósitos e que o dinheiro
(liberdade), só tem valor quando desfrutada de maneira

saudável. Assim, nem sempre o “mais velho” como diria a
criança, está tão pleno como ela imagina.
Da mesma maneira, as regras (estatutos) e o dinheiro ( poder )
do Senhor não simplificam sua ação sobre o homem, visto que
Deus ao criar para nós as diretrizes de vida, Ele se compromete
conosco e somente se alegra verdadeiramente quando Seu poder
gera em nós satisfação e desfrute na Sua presença.

Assim, não podemos ler o livro de Oséias, esperando ver Deus
de forma simplista onde:
 As pessoas não são complicadas;
 O poder é uma varinha mágica.
Oséias nos apresentará uma família que é miniatura do mundo
e da igreja em nossos dias. Uma família difícil, com muitos
problema e inconstância .
Ekklesia

