


INTRODUÇÃO







Quando o Senhor começou a 
falar por meio de Oséias, o 

Senhor lhe disse: Vá, tome uma 
mulher adúltera e filhos da 

infidelidade, porque a nação é 
culpada do mais vergonhoso 

adultério por afastar-se
do Senhor.

Oséias 1.2



INTRODUÇÃO

HISTÓRIA DE OSÉIAS 
E GOMER



INTRODUÇÃO

SIGNIFICADO DA HISTÓRIA 
OSÉIAS/GOMER



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL



Repreendam sua mãe, 
repreendam-na, pois ela 
não é minha mulher, e eu 

não sou seu marido. Retire 
ela do rosto a aparência 
adúltera e do meio dos 

seios a infidelidade.
Oséias 2.2



Eu a castigarei pelos dias em 
que ela queimou incenso aos 
baalins; ela se enfeitou com 
anéis e jóias, e foi atrás dos 
seus amantes, mas de mim, 
ela se esqueceu, declara o 

Senhor. 
Oséias 2.13



A mãe deles foi infiel, 
engravidou deles e está 

coberta de vergonha. Pois 
ela disse: Irei atrás dos meus 

amantes, que me dão 
comida, água, lã, linho, azeite 

e bebida.  
Oséias 2.5



A mãe deles foi infiel, 
engravidou deles e está 

coberta de vergonha. Pois 
ela disse: Irei atrás dos meus 

amantes, que me dão 
comida, água, lã, linho, azeite 

e bebida.  
Oséias 2.5



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

ATITUDE ADÚLTERA



Repreendam sua mãe, 
repreendam-na, pois ela 
não é minha mulher, e eu 

não sou seu marido. Retire 
ela do rosto a aparência 
adúltera e do meio dos 

seios a infidelidade.
Oséias 2.2



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

AMOR RAQUÍTICO



Que posso fazer com 
você, Efraim? Que posso 

fazer com você, Judá? Seu 
amor é como a neblina da 
manhã, como o primeiro 

orvalho que logo
evapora. 

Oséias 6.4



Efraim é como uma pomba 
facilmente enganada e 

sem entendimento; uma 
hora apela para o Egito, 

outra hora se volta para a 
Assíria.  
Oséias 7.11



Eles não se voltam para o 
Altíssimo; são como um arco 

defeituoso. Seus líderes 
serão mortos à espada por 

causa de suas palavras 
insolentes. E por isso serão 

ridicularizados no Egito.  
Oséias 7.16



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

QUEBRA DA ALIANÇA



Coloquem a trombeta em 
seus lábios! É como uma 
águia sobre o templo do 

Senhor, porquanto 
quebraram a minha aliança 

e se rebelaram contra
a minha Lei.   

Oséias 8.1



Traíram ao Senhor; 
geraram filhos ilegítimos. 
Agora suas festas de lua 
nova os devorarão, tanto 

a eles como as suas 
plantações.   

Oséias 2.7



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

ESQUECER E 
ABANDONAR



Israel esqueceu o seu 
Criador e construiu 

palácios; Judá 
fortificou muitas 

cidades.    
Oséias 8.14



Não se regozije, ó Israel; não 
se alegre como as outras 

nações. Pois você se 
prostituiu, abandonando o 

seu Deus; você ama o salário 
da prostituição em cada eira 

de trigo.
Oséias 9.1



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

NÃO RECONHECER 
O QUE DEUS DEU



Ela não reconheceu que 
fui eu quem lhe deu o 

trigo, o vinho e o azeite, 
quem a cobriu de ouro e 

de prata, que eles usaram 
para Baal.

Oséias 2.8



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

REBELDIA



Os israelitas são 
rebeldes como bezerra 
indomável. Como pode 
o Senhor apascentá-los 

como cordeiros na 
campina?

Oséias 4.16



Coloquem a trombeta em 
seus lábios! É como uma 
águia sobre o templo do 

Senhor, porquanto 
quebraram a minha aliança e 

se rebelaram contra a
minha Lei.

Oséias 8.1



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

ACÚMULO DE
PECADO



Os rebeldes estão 
envolvidos em 
matança. Eu 

disciplinarei todos 
eles. 
Oséias 5.2



Conheço Efraim; Israel 
não pode se esconder 
de mim. Efraim, agora 

você se lançou à 
prostituição; Israel se 

corrompeu. 
Oséias 5.3



A arrogância de Israel 
testifica contra eles; 

Israel e Efraim tropeçam 
em seu pecado; Judá 
também tropeça com 

eles.  
Oséias 5.5



Gileade é uma 
cidade de ímpios, 

maculada de 
sangue.   

Oséias 6.8



Assim como os assaltantes 
ficam de emboscada à espera 
de um homem, assim fazem 

também os bandos de 
sacerdotes; eles assassinam 

na estrada de Siquém e 
cometem outros

crimes vergonhosos.
Oséias 6.9



Não castigarei suas filhas por 
se prostituírem, nem suas noras 

por adulterarem, porque os 
próprios homens se associam a 

meretrizes e participam dos 
sacrifícios oferecidos pelas 

prostitutas cultuais — um povo 
sem entendimento

precipita-se à ruína!
Oséias 4.14



São todos adúlteros, 
queimando como um 

forno cujo fogo o padeiro 
não precisa atiçar desde 
sova a massa até quando 

a faz crescer. 

Oséias 7.4



Quando se aproximam 
com suas intrigas, seus 

corações ardem como um 
forno. A fúria deles arde 
lentamente, a noite toda; 
pela manhã queima como 

chama abrasadora.
Oséias 7.6



Todos eles se 
esquentam como um 
forno, e devoram os 

seus governantes. Todos 
os seus reis caem, e 

ninguém clama
a mim. 

Oséias 7.7



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

CONSTRUÇÃO
DE ÍDOLOS



Israel era como 
videira viçosa; cobria-
se de frutos. Quanto 
mais produzia, mais 
altares construía... 

Oséias 10.1



O povo que mora em Samaria 
teme pelo ídolo em forma de 
bezerro de Bete-Áven. Seu 

povo pranteará por ele, como 
também os seus sacerdotes 
idólatras, que se regozijavam 
por seu esplendor; porque foi 

tirado deles e levado para 
o exílio.
Oséias 10.5



Mas vocês plantaram a 
impiedade, colheram o mal 

e comeram o fruto do 
engano. Visto que vocês 

têm confiado na sua 
própria força e nos seus 

muitos guerreiros, 
Oséias 10.13



Eles instituíram reis sem o 
meu consentimento; 

escolheram líderes sem a 
minha aprovação. Com prata 
e ouro fizeram ídolos para si, 

para a sua própria 
destruição.  

Oséias 8.4



Este bezerro procede de 
Israel! Um escultor o 
fez. Ele não é Deus. 

Será partido em 
pedaços o bezerro de 

Samaria.  
Oséias 8.6



O QUE CARACTERIZA 
ADULTÉRIO ESPIRITUAL

SACRIFÍCIOS
PAGÃOS



Quando Efraim falava, os 
homens tremiam; ele era 
exaltado em Israel. Mas 
tornou-se culpado da 
adoração de Baal e 
começou a morrer.   

Oséias 13.1



Agora eles pecam cada vez 
mais; com sua prata fazem 

ídolos de metal para si, imagens 
modeladas com muita 

inteligência, todas elas obras de 
artesãos. Dizem desse povo: 

Eles oferecem sacrifício humano 
e beijam os ídolos feitos

em forma de bezerro.
Oséias 13.2



QUE RESULTADO
ESPERAR



QUE RESULTADO ESPERAR

IMPLICAÇÃO
NATURAL



Eles comerão, mas não 
terão o suficiente; eles se 

prostituirão, mas não 
aumentarão a prole, 

porque abandonaram o 
Senhor para se 

entregarem.
Oséias 4.10



Sacrificam no alto dos montes 
e queimam incenso nas colinas, 
debaixo de um carvalho, de um 
estoraque ou de um terebinto, 

onde a sombra é agradável. Por 
isso as suas filhas se 
prostituem e as suas 

noras adulteram.
Oséias 4.13



Por causa disso a terra 
pranteia, e todos os 

seus habitantes 
desfalecem; os animais 
do campo, as aves do 

céu e os peixes do mar 
estão morrendo.

Oséias 4.3



QUE RESULTADO ESPERAR

AÇÃO DISCIPLINADORA 
DE DEUS



mas eles não percebem 
que eu me lembro de 
todas as suas más 

obras. Seus pecados os 
envolvem; eu os vejo 

constantemente. 
Oséias 7.2



Meu povo foi destruído por 
falta de conhecimento. Uma 
vez que vocês rejeitaram o 

conhecimento, eu também os 
rejeito como meus sacerdotes; 
uma vez que vocês ignoraram 
a lei do seu Deus, eu também 

ignorarei seus filhos. 
Oséias 4.6



Agora, pois, vou expor 
a sua lascívia diante 
dos olhos dos seus 
amantes; ninguém a 
livrará das minhas 

mãos. 
Oséias 2.10



Acabarei com a sua 
alegria: suas festas 
anuais, suas luas 

novas, seus dias de 
sábado e todas as suas 

festas fixas.  
Oséias 2.11



Arruinarei suas videiras e 
suas figueiras, que, 

segundo ela, foi pagamento 
recebido de seus amantes; 
farei delas um matagal, e os 

animais selvagens as 
devorarão.

Oséias 2.12



Eu a castigarei pelos dias 
em que ela queimou incenso 
aos baalins; ela se enfeitou 

com anéis e jóias, e foi atrás 
dos seus amantes, mas de 

mim, ela se esqueceu, 
declara o Senhor.

Oséias 2.13



Eles semeiam vento e 
colhem tempestade. O 

talo não tem espiga; não 
produzirá farinha. Caso 

produzisse o trigo, 
estrangeiros o 

devorariam. 
Oséias 7.7



Eles me oferecem sacrifícios 
e comem a carne, mas o 

Senhor não se agrada deles. 
Doravante, ele se lembrará 

da impiedade deles e 
castigará os seus pecados: 

eles voltarão para 
o Egito.  

Oséias 7.13



UM AMOR 
SURPREENDENTE



Portanto, agora vou 
atraí-la; vou levá-la 

para o deserto e 
vou falar-lhe com 

carinho.
Oséias 2.14



Ali devolverei a ela as suas 
vinhas, e farei do vale de 

Açor uma porta de 
esperança. Ali ela me 

responderá como nos dias 
de sua infância, como no dia 

em que saiu do Egito.
Oséias 2.15



Naquele dia, declara o 
Senhor, você me 

chamará meu marido; 
não me chamará mais 

meu senhor.
Oséias 2.16



O Senhor me disse: Vá, trate 
novamente com amor sua 

mulher, apesar de ela ser amada 
por outro e ser adúltera. Ame-a 

como o Senhor ama os israelitas, 
apesar de eles se voltarem para 
outros deuses e de amarem os 

bolos sagrados de 
uvas passas.

Oséias 3.1



Por isso eu a comprei 
por cento e oitenta 

gramas de prata e um 
barril e meio de 

cevada. 
Oséias 3.2



E eu lhe disse: Você viverá 
comigo por muitos dias; 

você não será mais 
prostituta nem será de 

nenhum outro homem, e 
eu viverei com você. 

Oséias 3.3



O QUE CABE?



A fidelidade (Hemet) e o 
amor (Hesed) 

desapareceram desta 
terra, como também o 
conhecimento(dahat)  

de Deus.
Oséias 4.1



Pois desejo 
misericórdia, não 

sacrifícios, e 
conhecimento de 
Deus em vez de 

holocaustos. 
Oséias 6.6



Semeiem a retidão (tsadiq) 
para si, colham o fruto da 
lealdade (hesed), e façam 

sulcos no seu solo não arado; 
pois é hora de buscar o 

Senhor, até que ele venha e 
faça chover justiça (tsedeq) 

sobre vocês.
Oséias 10.12



Volte, ó Israel, para 
o Senhor, para o 
seu Deus. Seus 

pecados causaram 
sua queda! 

Oséias 14.1



Preparem o que vão dizer e 
voltem para o Senhor. 

Peçam-lhe: Perdoa todos os 
nossos pecados e, por 

misericórdia, recebe-nos, 
para que te ofereçamos o 

fruto dos nossos
lábios. 
Oséias 14.2



Eu curarei a 
infidelidade deles e 
os amarei de todo o 
meu coração, pois a 
minha ira desviou-se 

deles. 
Oséias 14.4



Serei como orvalho 
para Israel; ele 

florescerá como o lírio. 
Como o cedro do 

Líbano aprofundará 
suas raízes;  

Oséias 14.5



O que Efraim ainda tem 
com ídolos? Sou eu que 

lhe respondo e dele 
cuidarei. Sou como um 
pinheiro verde; o fruto 

que você produz de mim 
procede.

Oséias 14.8










