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Resumo 

 

A tese divide-se em três capítulos: no primeiro, estudam-se a “forma” e o “lugar” de 

Oseias 4,4-19; no segundo, os conteúdos da passagem bíblica em foco; e, no terceiro 

capítulo, abordam-se outros textos do livro de Oseias que corroborem com a tese 

apresentada a partir da análise de Oseias 4,4-19, feita nos capítulos anteriores. 

Estudar Oseias é abrir possibilidade de dar voz, novamente, ao antigo profeta e 

ouvir-lhe falar para a sua situação de israelita e representar seus irmãos na dura 

realidade da vida em Israel no século 8º a. C. O trecho selecionado para estudo 

apresenta muitos aspectos dessa vida, caracterizada por declarações, expressões e 

imagens vívidas, como a montar um quadro do seu cotidiano. E aqui reside o ponto 

nevrálgico das reflexões sobre a passagem bíblica: um cotidiano condenado pelo 

profeta, em nome de Javé, por encobrir, por meio de suas aparências e justificativas, 

o abuso de pessoas, até mediante a religião. O profeta não condena os israelitas, 

tampouco as mulheres (4,13-14), mas os “senhores do poder”, dentre os quais estão 

os sacerdotes, por deixarem suas responsabilidades em favor do povo de Javé para 

seguirem seus próprios interesses, a custa desse mesmo povo. Para reforçar suas 

acusações (e lamentações, vv.6 e 11), Oseias se utiliza, metaforicamente, de termos 

como a raiz hebraica hnz znh e palavras derivadas, a qual é entendida nesta tese como 

“ser ou tornar-se independente”, pois aqueles que “mandam” no país, têm procedido 

de maneira autônoma, longe das tradições javistas pautadas no verdadeiro 

conhecimento (tu^D^ da‘at) e na instrução (hr*oT torah) de deus, que podem ser 

percebidos na prática do direito (fP*v=m! mispat) e da solidariedade (ds#j# hesed). 

Oseias não pretende desmascarar cultos “idolátricos” pela simples preocupação de 

preservar ideias religiosas, e nem se preocupa com práticas, mesmo as de 

prostituição, por questões moralistas. Ele protesta contra a realidade de uma vida 

condenada ao esmagamento por grupos que, mostrando-se tão religiosos, tornaram-

se, de fato, independentes do Javé do êxodo, do Javé dos pobres. 

 

Palavras chave: profeta, sacerdotes, religião israelitas, poder político, monarquia 
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SILVA, Célio. Sobre os cumes dos montes sacrificam. Thesis in Science of Religion. 
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Abstract 

 

The thesis is divided into three chapters: in the first one, the “form” and“ setting” of 

Hosea 4,4-19 are studied; in the second chapter its interpretation is made and in the 

third one, other texts extracted from the book of Hosea are analysed, which 

corroborate the thesis presented from the analysis of Hosea 4,4-19, that was made in 

the two previous chapters. The study of Hosea avails the old prophet to speak again 

and we can hear him to say to his situation, as an Israelite and to represent his 

brothers and sisters in their hardships in Israel in the 8th century B. C. The passage 

chosen to be analysed shows many aspects of that life, characterized by declarations, 

expressions and vivid images, as to make a picture for his everyday life. And here it 

is the main point of the reflections about the biblical passage: an everyday life 

condemned by the prophet, in name of Yahweh, that covers the abuse of people 

through its glamour, justifications and even religion. The prophet does not condemn 

the Israelites, neither the women (4,13-14), but the “lords of the power”, which 

groups the priests used to belong to, for they abandoned their responsabilities in 

favour of people of Yahweh and followed their own interests, despite that people’s 

losses. Reinforcing his accusations (and lamentations, vv.6 and 11), Hosea uses, 

metaphorically, terms as the Hebrew root hnz znh and derived words, which are 

understood in this thesis as “being or becoming independent”, for those people who 

dominate in the country have proceeded autonomously, far away from the Yawistic 

traditions which are based on true knowledge (tu^D^ da‘at) and instruction (hr*oT 

torah) of god, that can be noticed in the practice of the right (fP*v=m! mispat) and the 

solidarity (ds#j# hesed). Hosea neither unmask “idolatric” rituals with the intention of 

preserving religious ideas, nor concerns about practices, even those belonging to 

prostitution, for moralistic issues. He protests against the reality of a life condemned 

to be smashed by groups that, showing themselves so religious, have become, in 

practice, independent from Yahweh of exodus, Yahweh of poor people. 

 

Key words: prophet, priests, Israelite religion, political power, monarchy 
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 É comum ainda hoje que estudiosos de Oseias se inclinem a pensar que sua 

profecia se relacione a questões doutrinárias, referentes a cultos estranhos ao de Javé, 

ou a questões de moral, já que ele teria tipificado, em seu casamento com Gômer, a 

situação caracterizada pela “infidelidade” de sua esposa, comumente entendida como 

“prostituição”. Essa, por sua vez, ocuparia o seu lugar em práticas cultuais 

específicas que teriam envolvido homens e mulheres israelitas na chamada 

“prostituição cultual”. Para muitos, ela seria mencionada com mais freqüência nos 

primeiros quatro capítulos do livro de Oseias. 

 Porém, essa visão tem sido questionada a partir de vários aspectos em estudos 

exegéticos hodiernos, e isso devido a fatores muitas vezes distintos, tão distintos 

como visão feminista versus patriarcalista. A ideia tem sido a busca de uma postura 

que enfatize a compreensão da profecia, segundo a qual se deve entender o ser 

humano, no caso, o israelita do século 8º a. C., em sua integralidade. 

 

1 — O tema e seus motivos 

 O que motivou este estudo em Oseias 4,4-19 e outras passagens foi a busca por 

melhor compreensão da realidade em que vivia o profeta, realidade marcada por alta 

religiosidade, e de sua postura diante dela. Já o título deste texto, “ ‘Sobre os cumes 

dos montes sacrificam’ — um estudo em Oseias 4,4-19”, versa a respeito de 

sacrifícios; e o texto bíblico que lhe serve de base usa tanto o verbo “sacrificar” 

(4,14) quanto o termo “sacerdote” (4,9), além de se concentrar de maneira enfática 

em uma linguagem religiosa. Mas, as razões não estão apenas na pesquisa 

concernente a dados históricos que pertencem ao passado. Pelo contrário, o estudo do 

trecho selecionado remete o leitor, quase que inevitavelmente, para assuntos 

religiosos, político-econômicos e para questões de gênero vigentes nos dias de hoje, 

o que torna Oseias bem atual. 

 Uma das preocupações do autor desta tese está no fato de que as leituras 

realizadas em Oseias continuam a enfatizar assuntos como idolatria, prostituição 

(normalmente vinculada à figura da mulher) e a fortalecer posicionamentos 

ultraconservadores em matéria de religião e no que se refere a gênero. Está na hora 

de novas releituras do profeta questionarem as hermenêuticas que reforçam a 

intolerância e a violência (muitas vezes velada) que ainda se praticam e se justificam 

por elas. 
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 Oseias 4,4-19 apresenta um assunto vasto em matéria de história, sociedade e 

religião do antigo Israel; por isso, mesmo explorando seus conteúdos, será necessário 

delimitar o tema. E é possível perceber que a própria perícope o faz, no entorno dos 

sacerdotes e sua atuação religiosa, no contexto do estado israelita, no século 8º a. C., 

como o ambiente em que as palavras de Oseias em 4,4-19 foram “proferidas”. E o 

que o caracterizava era o tributarismo. Ora, a religião era controlada pelo estado e 

fazia parte do sistema que angariava riquezas para os grupos estabelecidos nas 

cidades, os dominantes, em detrimento dos produtores. Assim, é preciso mapear a 

situação em que viveram Oseias e os sacerdotes dos quais fala o texto profético. É 

nesse contexto que se deve perguntar: se os sacerdotes se colocavam entre estrutura 

estatal de um lado (como alguém pertencente a elas) e povo de outro, e se agiam 

como grupos organizados que buscavam, com isso, manter seu status, seus 

privilégios e, consequentemente, o seu “ganha-pão”, como seriam suas articulações e 

seus procedimentos nesse sentido? Que relações havia entre classes sacerdotais 

israelitas, acusadas em Oseias 4,4-19, com as massas, de um lado, e as estruturas 

sociais, políticas e econômicas, de outro, e como elas se imbricavam? Em outras 

palavras, como se davam as relações de poder no meio sacerdotal, no Reino do 

Norte, e por que meios ocorriam suas articulações no âmbito social, econômico, 

político e religioso? 

 Existe consciência por parte do autor desta tese de que a religião é a dos 

produtores; portanto, nela percebem-se as práticas religiosas e todo o imaginário a 

elas relacionado. É uma religião que poderia se caracterizar marcadamente como do 

antigo Oriente Médio. Mas o estado se apropriou dessas crenças e práticas 

(provavelmente, também porque as pessoas que o organizaram eram oriundas desse 

meio cultural) e as transformou em uma extensão sua. E é a partir dessas 

considerações que será possível afirmar que o profeta, em Oseias 4,4-19, não estava 

reprovando as crenças e práticas religiosas do povo, dos produtores, pois a religião 

israelita do período ligava-se à crença de agricultores em seus deuses (dos quais Javé 

seria o principal) e deusas, encarregados da chuva, da fertilidade e da prosperidade. 

Ao acusar aspectos religiosos em Israel, Oseias se refereria a questões marcadamente 

sociais, políticas e econômicas (o modelo de estado tributário).1 Assim, a religião, 

                                                 
1 O autor está consciente de que tais conceitos não faziam parte do conjunto de argumentação e de 
elaboração teórica de Oseias e de sua época, mas podem ser utilizados como instrumentos conceptuais 
pelos quais seja possível certa compreensão da realidade em que o profeta viveu. 
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cativada e transformada por esse modo de produção impôs-se aos agricultores como 

sistema que lhes subtraía as riquezas mediante o uso das crenças que perfaziam suas 

mentalidades e visão de mundo. 

 E era nesse contexto que classes sacerdotais, representando o culto oficial do 

estado, também faziam seu próprio jogo, segundo seus interesses, para manter o 

poder na teia das relações sociais e políticas em que viviam. 

 Com isso, os sacerdotes passaram a negligenciar o que realmente importava 

para o Javé das tradições tribais israelitas: a “instrução” (torah) e o “conhecimento 

de deus”, que deveria ser algo concreto e prático na vida das pessoas, a começar pela 

deles; não o colorido ritual, o que significava apenas usar a consciência do povo para 

manter status e privilégios. Assim, os ditos proféticos focalizam os sacerdotes de 

santuários estatais, como o de Betel. 

 Dessa forma, a hipótese argumenta que, na complexidade das mentalidades e 

das práticas religosas do antigo israelita, complexidade essa inserida na trama da vida 

(fala-se, portanto, de relações sociais, políticas e econômicas), mas orientada para os 

interesses de grupos que detinham o poder do estado, os sacerdotes de templos e 

santuários oficiais recebiam privilégios fazendo da religião um meio de vida, de 

status e de aquisição e manutenção de poder. Para tanto, utilizavam-se de certos 

instrumentais, constituindo-se, de certa forma, em manipuladores do sagrado: 

conhecimento da religião, práticas rituais e cúlticas e relação com o estado.2 

 Assim, também o aspecto moral em Oseias 4,4-19 se desloca do nível de 

sexualidade (como a chamada “prostituição sagrada” e o culto da fertilidade) para 

outro, o da exploração de pessoas (e especificamente nesse texto, tal ocorreria 

mediante linguagem religiosa e o âmbito do culto). 

 Há de se perguntar pela relevância do tema pesquisado, o motivo pelo qual 

seria importante desenvolver um estudo sobre os conteúdos de Oseias 4,4-19, no qual 

se explora o assunto pertinente à religião hebraica antiga e ao sacerdócio. A resposta 

é um tanto complexa: primeiramente, porque se percebe a íntima relação de religião 

com a vida como ela acontece no tempo e no espaço, portanto, no jogo social, 

marcado por interesses e conflitos. E que é fundamental ter “os pés no chão” ao se 

falar de religião. Afinal, Oseias 4,4-19 traz palavras proféticas como críticas 

                                                 
2 Isso não significa que o faziam de maneira completamente consciente ou que não aderiam às crenças 
e princípios de sua religião. O ser humano é mais complexo do que algum dualismo ingênuo pode 
conceber. 
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levantadas a partir, e para dentro, dessa teia de relações de poder (ele não é alguém 

alienado da vida). 

 O tema deste estudo também é relevante porque, assim como no tempo de 

Oseias, as religiões hoje têm sido elementos justificadores de discórdias e de 

posicionamentos que têm afetado os demais níveis da vida, como o econômico, o 

social e o político. Talvez a palavra expressa em Oseias 4,4-19 também fale para a 

situação do ser humano contemporâneo e traga uma contribuição para a ação efetiva 

que gere novas possibilidades de vida por meio de uma pastoral crítica e dinâmica. 

 Ainda hoje a religião ocupa lugar importante na sociedade de maneira que 

argumentar sobre o seu papel como elemento de controle de corpos e idéias não é 

assunto do passado. E isso não se refere apenas a “sistemas” de pensamentos e 

práticas, mas à dimensão mais concreta que atinge interesses de grupos que se 

organizam no entorno do discurso sobre o sagrado para atingir seus objetivos de 

ascensão e de manutenção de poder. 

 Assim, percebe-se como este estudo é importante: porque religião, interesses e 

relações de poder dão o tom em muitos setores da sociedade em nossa época. Em 

Oseias, e de forma especial em 4,4-19, observa-se como a crítica que o profeta 

levanta contra a relação do sacerdócio com o poder ainda é atual em muitos aspectos. 

 O objetivo desse trabalho de pesquisa é compreender como sacerdotes de 

santuários estatais, envolvidos na legitimação do status quo, e vivendo em uma 

realidade complexa de crenças e práticas existentes na antiga religião de Israel, 

articulavam-se no sentido de se manterem, mediante a instituição do sagrado, na 

dialética da vida no antigo Reino de Israel. E isso será analisado a partir das 

denúncias do profeta Oseias. 

 Para a compreensão do universo religioso de Israel no período do profeta 

Oseias, as argumentações se baseiam nas pesquisas recentes a respeito da religião 

israelita e têm elucidado em muitos aspectos a gênese da religião dos antigos 

hebreus, mostrando seu caráter politeísta e de produto da cultura do Antigo Oriente 

Médio, sobretudo de Canaã. 

 Mas o texto bíblico base para as reflexões deste estudo escoa para a realidade 

social (sem ela, não há religião...), pois é necessário “reconstruir”, através da 

pesquisa, a realidade política-social de Israel do século 8º a.C. e, de maneira um tanto 

específica, a constituição do estado, com atenção especial para o ponto de vista de 
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instituições religiosas, marcadamente comprometidas com sistemas políticos no 

antigo Oriente Médio, particularmente em Israel. 

 De forma especial, a hipótese sobre o Modo de Produção Asiático (Tributário) 

propiciará os conteúdos do estudo sobre o modo de produção que caracterizou a 

realidade político-social do tempo do profeta Oseias, pois constrói hipoteticamente 

um perfil da sociedade do antigo Israel, ou seja, o sistema tributário, em cuja 

realidade os oráculos proféticos foram pronunciados e, posteriormente, escritos. 

 Em relação à religião israelita, urtilizar-se-á a hipótese que afirma ter sido ela 

marcada pelo modelo politeísta, sob a tutela de um casal divino, Javé e ’axerah, de 

maneira que essa não seria a religião combatida por Oseias, mas serviria de 

“contexto” para a atuação do profeta de um lado e dos sacerdotes por ele acusados, 

de outro. E também, como já foi afirmado acima, se utilizará do conceito sociológico 

de “Modo de Produção Asiático ou Tributário”, como o contexto econômico e 

político no qual tais expressões sociais e particularmente religiosas ocorreram. 

Lembrando ao leitor que os sacerdotes, acusados nos ditos proféticos, interagiam 

nesse âmbito, tendo a religião como o seu ganha-pão e comprometidos com aqueles 

que a patrocinavam. 

 

2 — O método 

 A escolha do método para o desenvolvimento da pesquisa na área das ciências 

humanas deve seguir a consideração de que a realidade humana é complexa e exige 

um olhar para dentro de sua urdidura. Ao se tratar de estudo que leve em conta 

abordagens sociais e históricas, como é o caso do presente trabalho, é importante que 

se preste atenção ao fato de que a abordagem exegética deve considerar o alto grau 

de relativismo que tem caracterizado a cultura moderna,3 com análise do discurso do 

texto e a compreensão de que o intérprete também está situado em um “tempo-

espaço” diferente daquele que produziu os oráculos do profeta e do que os compilou 

e editou.4 O método exegético não pode prescindir da consciência dos limites que o 

estudo de um “tempo-espaço” carrega consigo, já que a produção de conhecimento 

do outro que se apresenta em texto também passa pela produção do exegeta que pode 

                                                 
3 Embora se fale muito em “pós-modernidade”, adotar-se-á o conceito de “modernidade”, ainda que 
considerada em seu estágio radical ou mais “avançado”. Como base teórica para tal posicionamento, 
segue-se GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 
4 Cf. CERTAUX, Michel de. A escrita da história. 2ª ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2002, 
p.13-27. 
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“engarrafá-la” nos limites da sua própria existência como leitor/autor, mesmo quando 

não se defende, aqui, uma posição ultra-relativista, que nega ao pesquisador qualquer 

possibilidade de se conhecer aspectos da realidade histórica que estuda. 

 A chamada hermenêutica “pós-moderna” tem colocado em xeque a 

objetividade de métodos um tanto tradicionais, como o histórico-crítico, por este se 

caracterizar pela busca de objetividde em sua análise textual. A interpretação pós-

moderna já nega esse tipo de abordagem, preferindo descontruir os discursos 

anteriormente feitos e considerar que qualquer elaboração hermenêutica realizada, 

seja exegética ou historiográfica, não passa da construção do intérprete ou do 

historiador. Michel Foucault, por exemplo, em Arqueologia do saber, critica o tipo 

burguês de historiografia, que ele entende ser reacionário, o qual se opõe às reflexões 

que consideram as rupturas, como seria o caso das contribuições de Karl Marx e de 

Friedrich Nietzsche. Ele também observa que esses pensadores acabaram usados em 

leituras distorcidas e totalizadoras da realidade histórica.5 Assim, segundo esse autor, 

a historiografia do século 19 e a “história global” do século 20 procuraram dar um 

sentido para a história (como ele afirma: “a história contínua é o correlato 

indispensável à função fundadora do sujeito”).6 Vale a pena a transcrição de um 

trecho da obra mencionada, ao falar a respeito desse tipo de história: 

Mas os historiadores desertaram há muito tempo dessa velha fortaleza e 
partiram para trabalhar em outro campo; percebe-se mesmo que Marx ou 
Nietzsche não asseguram a salvaguarda que se lhes tinha confiado. Não se 
deve mais contar com eles para proteger os privilégios, nem para afirmar, 
uma vez mais – e, entretanto, só Deus sabe se se teria necessidade disso na 
aflição de hoje –, que a história, pelo menos ela, é viva e contínua; que ela é, 
para o tema em questão, o lugar do repouso, da certeza, da reconciliação – 
do sono tranquilizado.7 

 

 Levando em consideração a perspectiva de que todo historiador (e exegeta) 

escreve a apartir de um “lugar” no tempo-espaço (e dos textos), ainda assim o caráter 

relativista que a visão “pós-modernista” enfatiza nas diversas áreas do saber e, de 

maneira especial, na história e, consequentemente, na exegese, parece preocupante, 

pois não se pode prescindir da busca de certa objetividade na pesquisa histórico-

exegética. Claro que se considera a condição limitada do intérprete, mas não se nega 

completamente a possibilidade de se conhecer o passado por meio da análise de um 

                                                 
5 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, 
p.13-17. 
6 Ibidem, p.14. 
7 Ibidem, p.16-17. 
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texto. Parece ponderável o que Ciro Flamarion S. Cardoso escreve a respeito da 

tendência pós-moderna, baseada em autores como Michel Foucault, quando se volta 

para as ciências sociais e humanas: “Tal movimento intelectual desembocou, 

previsivelmente, num estado de coisas suspenso entre o niilismo e o pansemiotismo, 

numa negação da explicação em favor da hermenêutica relativista”.8 

 Ele ainda levanta sérias críticas ao modo “pós-modernista” de avaliar a 

realidade (e a história).9 E será essa a perspectiva metodológica adotada neste estudo, 

que, não abandonando completamente as afirmações de autores como Michel 

Foucault a respeito das contruções e “desconstruções” de discursos, ainda assim não 

considerará sua ênfase na ruptura ou na subjetividade como elemento essencial da 

historiografia – ou, no caso da presente pesquisa, da exegese. Por isso, 

salvaguardadas as devidas questões relativas a tempos e lugares da interpretação 

bíblica, utilizar-se-á o método histórico-crítico como o instrumento pelo qual se 

aproximará do texto de Oseias 4,4-19. Ainda se mantém aqui a crença de que existe 

continuidade na história, que ela ainda traz um sentido. O método histórico-crítico 

auxiliará no desenvolvimento da pesquisa exegética, considerando-se seus limites e 

os do pesquisador. 

 

3 — Estrutura da tese 

 Em relação ao texto deste estudo, proceder-se-á da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, analisar-se-á a “forma” e o “lugar” de Oseias 4,4-19. Por “forma” se 

entende a sua delimitação, justificando o motivo de a passagem iniciar-se no v.4 e 

não em 4,1; logo após, tratar-se-á da análise de coesão textual (é possível estudar os 

vv.4-19 como um conjunto?), seu estilo (linguagem e segmentação) e gênero. Por 

“lugar” compreende-se, por um lado, a posição da passagem em estudo no conjunto 

do livro de Oseias e a formação dessa obra e, por outro, a autoria do texto, sua data e 

contexto histórico. 

 No segundo capítulo, far-se-á a análise dos conteúdos do texto, respeitando-se a 

segmentação apresentada no capítulo anterior. Em relação à primeira seção (vv.4-6), 

discutir-se-á a respeito dos sacerdotes e do papel que (não) exercem diante do povo; 

                                                 
8 CARDOSO, Ciro Flamarion S. Um historiador fala de teoria e metodologia: ensaios. Bauru, SP: 
EDUSC, 2005 (Coleção história), p.79. 
9 Cf. desse autor: “Crítica de duas questões relativas ao anti-realismo epistemológico contemporâneo”. 
In: ibidem, p.55-72; e “Epistemologia pós-moderna e conhecimento: visão de um historiador”, ibidem, 
p.73-94. 
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a segunda seção (vv.7-10) continua na mesma linha da primeira, acusando os 

sacerdotes de negligenciarem aspectos importantes da tradição de Javé em prol de 

instituições religiosas pelas quais se violentam pessoas (nesse item, abordar-se-á 

tanto a questão da crítica do profeta aos sacrifícios quanto a discução que tem sido 

levantada em torno da raiz hebraica hnz znh); na terceira seção (vv.11-14), é 

apresentado um quadro da religiosidade do povo e da força das instituições em Israel 

(aqui se refletirá a respeito de alguns aspectos das práticas cúlticas como têm sido 

interpretadas ao longo do tempo – por exemplo, a da prostituição sagrada ou culto de 

fertilidade); e na quarta (vv.15-19), a relação de tais cultos com o estado. A despeito 

da aparente disparidade do texto, por conta do fato de ser um conjunto de ditos 

proféticos, mais do que um discurso acabado, notar-se-á como o eixo temático não 

muda e a acusação que o profeta realiza não é direcionada a todas as pessoas em 

Israel, mas a determinados grupos (no caso da passagem estudada, especialmente a 

sacerdotes). 

 E para corroborar as explicações relativas a Oseias 4,4-19, no terceiro capítulo 

realizar-se-á uma série de estudos em outras passagens de Oseias nas quais se 

fortalecerão os argumentos expostos no segundo capítulo. Os textos são:  Oseias 1,2-

9; 3,1-5; 5,1-7. 8-14; 7,1-16; 8,1-7; 10,1-8; 10,9-15. Outras passagens poderiam ser 

incluídas na discução, mas os limites impostos a este estudo não o permitiram. E 

também vale dizer que os analisados, o foram de maneira sucinta, com ênfase apenas 

no aspecto que auxiliaria na explicação de Oseias 4,4-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: Aspectos formais de Oseias 4,4-19 



 18

 

 No estágio inicial do estudo sobre o texto do profeta Oseias, antes que se 

realize um aprofundamento no sentido das coisas “ditas” (os conteúdos abordados no 

capítulo dois), se faz necessário o contato com o próprio texto, no qual elas são 

“escritas” de determinada maneira. 

 O estudo da forma de Oseias 4,4-19, portanto, será o caminho para a 

compreensão de seu sentido, que, por sua vez, abrirá as cortinas para que se 

vislumbre a vida vivida pelo profeta e seu povo, com seu deus. 

 O objetivo que se pretende alcançar neste capítulo será o de compreender 

como Oseias 4,4-19 se constrói, como ele está organizado enquanto texto. Daí, a 

preocupação que se relacionará à busca pela sua delimitação (onde é possível 

considerar que ele comece e termine?), sua coesão (apesar de se compor de inúmeros 

fragmentos, ele é, de fato, um texto ou um conjunto de elementos “desconexos”?), o 

seu estilo (como ele se apresenta e qual a forma característica da formação de seus 

“versos”?) e os gêneros literários que nele se apresentam. 

 Quanto à delimitação da passagem, compreende-se que o versículo 4 seja um 

ponto de partida adequado. A impressão que se tem é que 4,1-3 não pertence ao 

assunto tratado nos vv.4-19, não obstante ser colocado ali por razões que serão 

discutidas neste capítulo. Porém, Oseias 4,4-19 é coeso, apesar de suas aparentes 

fragmentações, assunto esse que também terá desenvolvimento aqui. Aliás, coesão 

que se dá de diversas maneiras, mediante repetição de palavras e expressões, 

substituição de termos por sinônimos e construção gramatical. 

 Sendo poético, divide-se em estrofes as quais estão conectadas entre si por 

um eixo temático, central. Como se verá, tais seções também se caracterizam pelo 

uso de sujeitos e sufixos pronominais que as tornam unidades “autônomas”, embora 

não plenamente independentes, já que se unem na formação de um todo, ou seja, o 

texto que serve de objeto de estudo. 

 E, finalmente, ver-se-á como os gêneros característicos de Oseias 4,4-19 

(lamentação, denúncia e ameaça) estão organizados de maneira a trazerem a efeito os 

diversos aspectos da vida, expressando o dilema do israelita no período e a palavra 

profética. 

 Tudo o que se irá abordar neste capítulo, porém, é dependente da tradução do 

texto hebraico, que dará início ao desenvolvimento dos pontos acima mencionados. 

1.1 — Tradução 
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 A seguir, está a tradução do texto hebraico de Oseias 4,4-19, realizada pelo 

autor desta tese com base no Texto Massorético, conforme o Códex Leningradensis, 

que atualmente se encontra na Biblioteca Pública de São Petersburgo, na Rússia, 

como ele está na edição da Bíblia Hebraica Stuttgartensia.10 Esse texto data de 

aproximadamente 1008-1009 d. C. e constitui-se em padrão para as traduções da 

Bíblia e o seu estudo.11 Ela procurou ser a mais formal possível, para que a estrutura 

da passagem ficasse evidente para o estudo de suas características gramaticais e 

literárias. 

 É importante deixar claro que a estrutura na qual a tradução abaixo é 

arranjada pretende seguir o Texto Massorético linha por linha, com a diferença que, 

nesse, cada “linha” possui dois “versos” enquanto que, na tradução aqui apresentada, 

cada uma possui apenas um verso. 

 Também é importante salientar que, no texto, evitar-se-á o uso do termo 

“verso”, para que não haja confusão com “versículo” (embora a palavra possa ser 

utilizada vez por outra). Daí, neste estudo, usar-se “linha” como referência ao verso 

na tradução, que corresponde à primeira parte (oração/frase) da linha do Texto 

Massorético. 

 Segue a tradução de Oseias 4,4-19: 
4Em especial, homem não contenda 
  e não julgue homem 
 e o teu povo como contendas de sacerdote 
5E tropeçarás de dia 
  e tropeçará também [o] profeta contigo de noite 
  e aniquilarei a tua mãe. 
6Foi destruído o meu povo sem o conhecimento 
 Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
  e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 
  e esqueceste a instrução de teu deus, 
  esquecerei de teus filhos em especial eu. 
 
7Conforme o multiplicar deles, 
  assim pecaram diante de mim. 
  A glória deles em vergonha farei mudar. 
8O pecado do meu povo devoram 
  e para a transgressão deles levam o desejo dele. 
9E acontecerá tanto ao povo quanto ao sacerdote 
  e visitarei sobre ele os caminhos dele 
  e as obras dele retribuirei para ele. 
10E comerão e não se saciarão, 

                                                 
10 Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deustsche Bibelgesellschaft, 1987. 
11 Para mais detalhes a respeito do Codex Leningradensis, cf. FRANCISCO, Edson de Faria. Manual 
da bíblia hebraica: introdução ao Texto Massorético — Guia introdutório para a Bíblia Hebraica 
Stuttgartensia. 3ª ed. revisada e ampliada. São Paulo: Vida Nova, 2008, p.315-317. 
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   induzirão à independência e não aumentarão. 
   Eis! A Javé deixaram de observar! 
 
11Independência, vinho e mosto tomam coração. 
12Meu povo com a madeira dele consulta 
   e a vara dele declara para ele 
   Eis que um espírito de independência fez desviar, 
   e tornam-se independentes abandonando o seu deus. 
13Sobre  cumes dos montes sacrificam 
   e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. 
   Eis! Boa é a sombra dele!12 
   Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
    e vossas noras, eis que adulteram. 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
   e vossas noras que adulteram; 
   Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
   e com as consagradas sacrificam, 
   e [o] povo não discerne, é arruinado. 
 
15Se te tornas independente, Israel, não se torne culpado Judá. 
   e não chegueis [a] Gilgal 
   e não subi [à] casa da maldade 
   e não jureis “vive Javé”. 
16Eis! Como novilha teimosa teima Israel 
   agora, os apascentará Javé como bode na largura. 
17Está unido a ídolos Efraim: deixa ele! 
18Desviou-se, embriagou-lhes. 
   Certamente induziram à independência; 
   amaram, amaram a vergonha, os presentes dela. 
19Envolverá um vento a ela nas asas dele 
   e envergonhar-se-á dos sacrifícios deles. 

 

1.2 — Delimitação 

 Entende-se que todo texto tem uma “cara”, uma “fisionomia”. Considerando 

isso, procurar-se primeiramente trabalhar a delimitação do texto, pois é mister que se 

pergunte pelo modo como ele se apresenta, pela sua forma, onde começa e onde 

termina, para depois, já estabelecidos seus limites, indagar se existe coesão em suas 

subunidades e qual é o estilo que ele possui  

No presente estudo exegético, o texto a ser estudado inicia-se em Oseias 4,4 e 

não em 4,1. Possivelmente, Oseias 4,1-3 funciona como introdução aos capítulos 4-

14 (o que será abordado em item mais abaixo), porque nessa parte estão os ditos do 

profeta Oseias, compondo uma pequena obra, diferente daquela dos capítulos 1-3. 

Possivelmente, os conteúdos dessa primeira parte faziam uma unidade própria 

                                                 
12 Literalmente: “Eis! Boa é a sombra dela!” A palavra hebraica para “terebinto” (hl#a@, ’eleh) é 
feminina, daí o sufixo pronominal, possessivo, também estar nesse gênero. 
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diferente da segunda (capítulos 4-14).13 Assim, os vv.1-3 servem de introdução a um 

“livrinho” que recolhia os ditos de Oseias e que existia separadamente, antes de ser 

costurado aos capítulos 1-3. 

 Também é levado em conta que os vv.1-3 apresentam dois termos que são 

retomados nos vv. 4-19, a saber, byr! rîb, “processo” (conferir o v.4), e <yh!Oa$ tu^D^ 

da‘at ’elohim, “o conhecimento de deus” (conferir o v. 6). Esse “cabeçalho” antecipa 

a mensagem do profeta Oseias como um todo (capítulos 4-14) e, em especial, a que 

aparece no trecho em estudo (vv.4-19). Porém, também “antecipa” toda a segunda 

parte do livro, até o capítulo 14. 

 William Rainey Harper, por exemplo, considera os três primeiros versículos 

como a primeira estrofe das cinco que, segundo ele, compõem o poema que se 

estende até o v.19.14 Assim, ele aceita naturalmente que o trecho de Oseias 4,1-3 seja 

autenticamente proveniente do profeta.15 Seguindo em direção semelhante, estão 

autores como Henry McKeating,16 Derek Kidner17 e David A. Hubbard.18 

Andrew A. Macintosh também defende a fórmula inicial em 4,1a como 

genuína.19 Ele vê todo o capítulo 4 como uma unidade, incluindo, portanto, os vv.1-

3,20 e alega que a fórmula de abertura “ouvi a palavra de Javé” (v.1) já teria sido 

empregada por profetas antes de Oseias, como Eliseu (2Reis 7,1) e Micaías, filho de 

Inlá (1Reis 22,19), bem como encontrada em oráculos de profetas pré-exílicos. O 

autor citado também argumenta que a fórmula aparece em outro trecho no livro de 

Oseias, ou seja, em 5,1 (“ouvi isto”).21 Não obstante, porém, os argumentos de 

Andrew A. Macintosh serem fortes, colocando-o como pertencente ao texto maior 

que segue o v.4, nota-se que, embora Oseias 4,1 se utilize das palavras byr! ryb , 

“processo” (ver, por exemplo, o v.4) e tu^D^ da‘at, “conhecimento” (que também 

aparece no v.6), a linguagem desse trecho aponta para outro tema que não o tratado 

                                                 
13 Cf. item “A formação do livro e o ‘lugar’ de Oseias 4,4-19”. 
14 HARPER, William Rainey. A critical and exegetical commentary on Amos and Hosea. Edimburgo: 
T. & T. Clark, 1953, p.248. 
15 Ibidem, op. cit., p.249-250. 
16 McKEATING, Henry. The books of Amos, Hosea, Micah. Nova Iorque: Cambridge University 
Press, 1971, pp.95-96. 
17 KIDNER, Derek. The message of Hosea: love to the loveless. Leicester, Inglaterra; Downers Grove, 
Illinois, E. U. A.: Inter-Varsity Press, 1981 (the bible speaks today), p.46-48. 
18 HUBBARD, David A. Oseias: Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova, 2008, (série 
cultura bíblica), p.104-107 
19 MACINTOSH, Andrew A. A critical and exegetical commentary on Hosea. Edinburgo: T. & T. 
Clark, 1997, pp.127-128. 
20 Ibidem, p.136. 
21 Ibidem,  p.127-128. 
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pelo conjunto dos vv.4-19; ou seja, não se vincula ao assunto relativo a sacerdotes, 

culto e sacrifício. 

 Além do mais, não é de se estranhar que as narrativas de Eliseu e de Micaías, 

filho de Inlá, citadas acima, também possuam a mesma fórmula, já que o 

deuteronomismo, que caracteriza a Obra Historiográfica Deuteronomista (da qual os 

livros de 1 e 2 Reis fazem parte), parece se relacionar, em suas raízes, com profetas 

como Oseias. E os temas tratados nesses três versículos possuem linguagem 

deuteronomista ao mencionar as transgressões de Israel, segundo os moldes do 

decálogo, conforme observa Mercedes Lopes.22 

James Luther Mays não menciona o problema com a fórmula inicial em 4,1a, 

mas considera de Oseias as palavras nos vv.1-3.23 Ele também acredita que o v.3 

encerra um dito profético com a sentença do que sobrevirá à nação, de maneira que o 

v.4 inicia uma nova seção. Para ele, o texto de 4,4-10 foi colocado após os três 

primeiros versículos por causa do uso da palavra “processo” (byr! ryb, v.1), “repetida 

no v.4” e do termo “conhecimento” (tu^D^ da‘at) nos v.1b e 6.24 

 Francis I. Andersen e David Noel Freedman já pensam que os v.1-3 são uma 

introdução à porção que vai até 11,11b e que termina com a fórmula hw`˜hy+-<a%n= 

ne’um-Yahweh, ou seja, “oráculo de Javé”. 

 Hans Walter Wolff, por sua vez, opina pela separação entre 4,1-3 e o restante 

do capítulo.25 Ele observa que esses versículos não combinam com o que segue até o 

v.19, pois os destinatários da mensagem mudam de “filhos de Israel” (v.1) para 

“sacerdote” (v.5).26 Mas, de qualquer forma, para ele, as frases: “ouvi as palavras de 

Javé, filhos de Israel” (4,1) e “oráculo de Javé” (11,11b) servem como molduras que 

encerrariam uma coleção de oráculos, depois vinculada a uma terceira unidade 

composta de 12-14. Dessa maneira, Oseias 4,1-3 poderia servir de introdução a um 

segundo livrinho que continha as palavras do profeta.27 E também Jorge Mejía separa 

                                                 
22 LOPES, Mercedes. A terra está de luto e seus habitants murcham (Oseias 4.1-3) – uma profecia que 
mostra a relação entre humanidade e natureza. Estudos Bíblicos. Petrópolis: Vozes, v.100, n.4, 2008, 
p.46. 
23 MAYS, James Luther. Hosea: a commentary. Filadélfia, Pensilvânia: The Westminster Press, 1969 
(the Old Testament library), p.66-67. 
24 Ibidem, p.66. 
25 WOLFF, Hans Walter. Hosea: a commentary on the book of the prophet Hosea. Filadélfia: Fortress 
Press, 1974, p.65-66. 
26 Ibidem, p.73-74. 
27 Ibidem, p.29-30 da introdução. 



 23

os vv.1-3 dos que seguem a partir do v.4.28 Já Francis I. Andersen e David Noel 

Freedman escrevem que a separação ou não entre 4,1-3 e os versículos seguintes 

“não pode ser provada”.29 

Segundo Hans Walter Wolff, o v. 4,1a é da autoria de um redator que se 

aproveita de ditos de Oseias que vão de 4,1b até o v.3. Ele justifica tal assertiva 

argumentando que “a palavra de Javé” aparece apenas em 1,1, e “filhos de Israel” 

apenas em 2,1-2; 3,1.4-5, jamais ocorrendo nos capítulos 4-14. Mas, para esse autor, 

os conteúdos de 4,1b-3 são provenientes do profeta Oseias, embora ele escreva que 

não pertencessem aos ditos que seguem no capítulo 4. Por conter anúncio de 

desastre, o trecho deveria pertencer ao período inicial do ministério do profeta.30 

Um autor que concorda com Hans Walter Wolff no que se relaciona a Oseias 

4,1-3 é Jorge Mejía, que também afirma que 4,1a provavelmente seja redacional e 

que, da sentença “[há um] processo de Javé contra os habitantes da terra” até o v.3, 

nada depõe contra a autenticidade do texto como sendo de Oseias.31 Ele escreve: 

Poderia ser, então, de o compilador haver colocado essa introdução para 
caracterizar tudo o que segue na segunda parte do livro como ‘palavra de 
Javé’. O ‘porque’32 também seria redacional e o oráculo começaria com a 
proclamação do juízo.33 

 

 De qualquer maneira, o trecho 4,1-3 não combina com o texto restante que, 

iniciando no v.4, finaliza no v.19. Assim, embora os v.1-3 não sejam propriamente 

ligados às palavras de Oséias que vão do v.4 ao v.19, formando com elas um mesmo 

discurso, servem, porém, de introdução ao conjunto dos capítulos 4,4-14,10,34 o que 

caracterizaria esse bloco como uma espécie de panfleto independente dos capítulos 

1-3. Existem autores que preferem considerar Oseias 1-4 como um bloco. Para eles, 

                                                 
28 MEJÍA, Jorge Amor, pecado, alianza: una lectura del profeta Oséas, Buenos Aires: Pátria Grande, 
1975, p.47-49. 
29 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel. Hosea: a new translation with introduction and 
commentary. Nova Iorque/Londres: Doubleday, 1980 (the anchor bible), p.332 
30 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.66. 
31 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.47-48. 
32 Ele se refere à tradução do hebraico yK! ki em Jr#a*h* yb@v=oy-<u! hw`hyl^µ br! yK!, que ele traduz da 
seguinte maneira: “porque Yahweh hace un juicio con los habitantes de la tierra” (ibidem, op. cit., 
p.47). Porém, yK! ki pode ser entendido como interjeição, ou seja, traduzido por “eis!” 
33 “Podría ser entonces que El compilador hubiera puesto esta introducción a fin de caracterizar todo 
lo que sigue em La segunda parte del libro como ‘palavra de Yahweh’. El ‘porque’ sería redaccional y 
el oráculo comenzaría com La proclamación del juicio” (ibidem, p.48). 
34 Não compete a esse estudo discutir se Oseias 4,4-14,10 se constituía de duas ou três grandes 
subdivisões, e se tais se aproximariam da opinião de Hans Walter Wolff (capítulos 4,1-11,11 e 12,1-
14,10, em Hosea, p.29-31 da introdução), de Francis I. Andersen e David Noel Freedman (capítulos 4-
14, op. cit., p.57-66), de Jorge Mejía (capítulos 4,1-14,1 e 14,2-10, op. cit., p.10), ou de outro 
estudioso. 



 24

o quarto capítulo ainda se prende à temática abordada nos três primeiros, referindo-se 

às estruturas sociais e políticas na sua relação com a “casa”.35 Porém, neste estudo, 

acredita-se que a análise estilística tende para a separação do livro de Oseias em duas 

grandes partes: a primeira se compõe dos capítulos 1-3 e a segunda, dos capítulos 4-

14. E o trecho que compõe Oseias 4,1-3 serve de “introdução” ou cabeçalho da 

segunda parte; por isso, será desconsiderado na presente análise, salvo a necessidade 

de se recorrer a ele em função do estudo do texto selecionado, ou seja, quando e se a 

análise de 4,4-19 o tornar necessário. 

 Porém, apesar de discordâncias existentes entre estudiosos como William 

Rainey Harper, James Luther Mays, Henry McKeating, Derek Kidner e David A. 

Hubbard, que preferem manter Oseias 4,1-3 como palavras do próprio profeta, 

optou-se por iniciar o estudo em Oséias 4,4 porque se compreende que os vv.1-3, que 

abordam assunto distinto do restante do capítulo, pertencem ao contexto da 

organização do material relativo ao profeta, quando os seus oráculos foram reunidos 

e “emoldurados”, contendo elementos que levavam a uma reflexão de suas palavras 

em período posterior. Aliás, esse trecho inicial (os vv.1-3) é possivelmente obra do 

redator da segunda parte de Oseias (capítulos 4-14), o qual seguia a tradição 

deuteronomista. E chega-se a essa afirmação por que os seguintes elementos: “jurar”, 

“enganar”, “assassinar”, “roubar”, “adulterar” (v.2) se aproximam da linguagem 

deuteronomista. 

 Quanto à limitação do texto analisado, defende-se neste estudo que ele 

finaliza no v.19. Tal afirmação se justifica pelo fato de Oseias 5.1 introduzir outro 

“discurso”: 
1Ouvi isto, ó sacerdotes, 
prestai atenção, casa de Israel, 
e casa do rei, dai ouvidos! 

 

 Isso é comprovado pelos conteúdos de 5,1-7, já que não se fala mais de 

sacerdote (com exceção de 5,1, mas ali o termo está conectado a um grupo maior 
                                                 
35 Cf. SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher: encontros e 
desencontros teológicos. São Bernardo do Campo: UMESP; São Paulo: Loyola, 1999 (ciências da 
religião, 2), p.121-122; SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Oseias: uma profecia diferente. In: 
SCHWANTES, Milton e SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Oseias: uma profecia diferente. São 
Leopoldo, RS: CEBI, n.206, 2005 (série a palavra na vida), p.20-21. Para Gilvander Luiz Moreira, “o 
capítulo 4 parece ser o grande elo das duas partes, pois faz uma ligação entre o conteúdo de Os 1-3 e o 
de Os 5-14 (MOREIRA, Gilvander Luiz. Oseias, o profeta do amor e da antiidolatria. In: MOREIRA, 
Gilvander Luiz, CUNHA, Rogério Ignácio de Almeida e COSTA, Julieta Amaral da. Profecia, 
carinho e luta: uma leitura de Oseias. São Leopoldo, RS: CEBI, n.206, 2005 [série a palavra na vida], 
p.13). 
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representado por “casa de Israel” e “casa do rei”) e nem de sacrifício (embora o rito 

seja subentendido em 5,6). A raiz hebraica hnz znh (lê-se zaná), traduzida com o 

sentido de “tornar-se independente”, aparece em 5,3 e a expressão “espírito de 

independência” em 5,4 (conferir 4,12), mas talvez sirvam apenas para ligar esse 

trecho ao anterior sem que componham com ele uma unidade textual. Por outro lado, 

não se encontra nenhuma referência a sacerdócio, culto ou sacrifícios, o que faz 5,1-7 

completamente diferente, tematicamente, de 4,4-19, pois o assunto básico relaciona-

se ao estado de Israel, ou Efraim. Também Hans Walter Wolff concorda que Oseias 

5,1-7 se constitui em outra passagem ao afirmar que “o capítulo 5,1-7 deve ser 

distinguido da cena em 4,4-19, como indica o expandido círculo de destinatários”.36 

E isso porque se amplia o grupo de pessoas que representariam Israel, pois, ao lado 

dos sacerdotes também é mencionada a corte e, decorrente disso, a amplia-se o 

âmbito das acusações.37 Também Andrew A. Macintosh considera 5.1-7 como 

unidade independente da anterior. 

 Assim, é possível que Oseias 4.4-19 componha uma unidade que poderá ser 

estudada de maneira independente. O que se realizará a seguir, mediante o estudo de 

sua coesão e estilo. 

 

1.3 — Análise da coesão interna 

 Oseias 4,4-19 é um dos textos “difíceis” que existem na Bíblia Hebraica, 

dado o estado em que se encontra. Contudo, isso deve apenas aguçar o desejo do 

exegeta de compreendê-lo ainda mais. Portanto, em meio a uma série de aparentes 

“rupturas”,38 faz sentido perguntar se não existem elementos suficientemente firmes 

para se dizer que todo o trecho escolhido (vv.4-19) é coeso, formando uma unidade 

literária mais ampla que os pequenos conjuntos de ditos do profeta. 

 A análise de coesão textual se realizará mediante a observação de reiteração, 

associação e conexão, recursos sintáticos que será possível perceber na perícope.39 

 Percebe-se que a coesão do texto ocorre por reiteração quando “retoma” 

palavras e expressões constituindo uma ligação entre o que foi e o que está sendo 

dito. Existe reiteração de palavra na primeira linha do v.4, “em especial, homem não 
                                                 
36 “Chapter 5:1-7 is to be dintinguished from the scene in 4:4-19, as the enlarged circle of addresses 
indicates” (WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.96). 
37 Ibidem, , p.96. 
38 Cf. o item “Estilo”, neste capítulo. 
39 Para um estudo sobre coesão textual, cf. ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e 
coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005 (coleção na ponta da língua, nº 13). 
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contenda”, com a terceira, “contendas de sacerdote”, pelo uso que se faz do verbo byr 

ryb, “contender”, e seu substantivo correlato yb@yr!m* marybê, “contendas de” (plural 

construto de byr!m* maryb); e há o recurso da substituição na segunda linha, quando, 

em vez do primeiro termo, é usada a palavra jky ykh, “processar”. 

 Por sua vez, a palavra “sacerdote”, que está no estado absoluto da 

combinação “contendas de sacerdote” no v.4, também se repete na terceira linha do 

v.6 (“e, assim, te rejeitarei de ser meu sacerdote”) e na primeira do v.9 (“e acontecerá 

tanto ao povo quanto ao sacerdote”). No caso do v.6, o termo se amarra aos temas do 

“conhecimento” e da “instrução” (torá) e, no do v.9, ele se relaciona a temas 

cultuais, que se estendem do v.8 ao v.14 e, depois, também aparece no v.17, em um 

contexto em que também se menciona Efraim⁄Israel (vv.15-17). 

 O termo “conhecimento” amarra as duas primeiras linhas do v.6 que seguem: 
6Foi destruído o meu povo sem o conhecimento. 
  Eis! Tu o conhecimento rejeitaste. 

 

 E essas duas linhas vinculam-se com as restantes pela repetição do verbo 

“rejeitar”: 

Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 

 

 Segue novo par de linhas, agora conectadas pelo verbo “esquecer”; elas estão, 

porém, coordenadas com os versos anteriores pela colocação de “a instrução de teu 

deus”, na qual “instrução” substitui o termo “conhecimento: 

e esqueceste a instrução de teu deus, 
esquecerei de teus filhos em especial eu. 

 

 Assim, “a instrução de teu deus” reitera “conhecimento” das linhas anteriores, 

fazendo de todas elas uma unidade textual. 

 Pode-se afirmar que a primeira linha do v.7 (“conforme o multiplicar deles”) 

é coesa com a segunda do v.10 (“induzirão à independência e não aumentarão”). 

Embora sejam verbos distintos, pois, no primeiro caso temos bbr rbb, “tornar 

numeroso”, e, no segundo, Jrp prs, “espalhar-se”, “aumentar”, que, precedido da 

partícula aO lo’, “não”, está claramente negando o primeiro e, dessa forma, mostrando 

que existe ligação entre essas partes do texto. 
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 Também ocorre coesão por reiteração ao se repetir o termo hnz znh, traduzido 

aqui por “ser/tornar-se independente” e seus correlatos. Dessa forma, as diversas 

partes do texto ficam ligadas pelas mesmas expressões: “induzirão à independência e 

não aumentarão”, v.10; “independência, vinho e mosto tomam coração”, v.11; “um 

espírito de independência os fez desviar”, v.12; “e tornam-se independentes 

abandonando o seu deus”, v.12; “tornam-se independentes vossas filhas”, v.13; “não 

visitarei vossas filhas que se tornam independentes”, v.14; “Eis! Eles com [mulheres] 

independentes se afastam”, v.14;! “se te tornas independente, Israel”, v.15; e 

“certamente induziram à independência”, v.18, que reitera o uso do mesmo verbo no 

versículo 10. Assim, percebe-se que todo o trecho de Oseias 4,10-19, que parece 

fragmentado do ponto de vista da sintaxe — por exemplo, quando se muda o sujeito 

da oração, da terceira pessoa do plural (“sacrificam”; “queimam”, v.13) para a 

segunda do singular (“se te tornas independente”, v.15), — está ligado pelas 

expressões determinadas por hnz znh (“ser/tornar-se independente”) e seus derivados. 

Assim, considera-se que o texto compõe um bloco com eixo temático e subtemas, de 

maneira que é possível trabalhá-lo exegeticamente como uma grande unidade de 

sentido. 

 Também se percebe, em Oseias 4,4-19, que a palavra “sacerdote” (vv.4,6,9) 

liga-se às duas primeiras linhas do versículo 13: 
13Sobre  cumes dos montes sacrificam 
  e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. 

 

 Como “sacrificar”/”queimar” referem-se a funções sacerdotais, mantém-se a 

coesão do texto pela associação desses termos com “sacerdote” acima mencionado. 

O mesmo vale para o seguinte trecho: 
11Independência, vinho e mosto tomam coração. 
12Meu povo com a madeira dele consulta 
  e a vara dele declara para ele. 
  Eis que um espírito de independência os fez desviar, 
  E tornam-se independentes abandonando o seu deus. 

 

 Também para o versículo 17: “está unido a ídolos Efraim: deixa ele!”; e o 19: 

“e envergonhar-se-á dos sacrifícios deles”. 

 Dessa forma, a associação de termos relativos ao culto constitui-se em ligação 

temática do presente texto de Oseias 4,4-19. 
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 Como se observou no início deste item, a palavra “sacerdote” é importante 

para que o texto se sustente em sua unidade. Aliás, embora no trecho que pertence 

aos versículos 5-6, ela designe o destinatário da mensagem, isto é, aquele a quem se 

fala, e no versículo 4, não, por qualificar a palavra “contendas”, o sufixo pronominal 

possessivo de segunda pessoa masculina singular (“teu”) anexo ao termo “povo” 

(v.4) se relaciona ao destinatário, expresso pelo pronome de segunda pessoa 

masculina singular na segunda linha do v.6 (“Eis! Tu o conhecimento rejeitaste”) 

pela forma verbal da mesma pessoa. 

 Já no trecho seguinte, as pessoas de quem se fala são tratadas pelo pronome 

de segunda do singular, “tu”. Porém, a terceira linha do v.6 (“e assim te rejeitarei de 

ser meu sacerdote”) parece deixar mais ou menos claro de quem se trata. 

 No v.5, o verbo “tropeçarás” associa-se ao “tu” do v.6, e à segunda pessoa do 

singular em “rejeitaste” e “esqueceste”. Ele forma par com “tropeçará” (v.5), ligando 

sacerdote (“tu”) e profeta (“ele”). Com exceção desses dois verbos, os demais se 

alternam entre o sujeito na segunda pessoa do singular (“tu”) e na primeira do 

singular (“eu”): “tropeçarás”, “o conhecimento rejeitaste” e “esqueceste a instrução”; 

e “aniquilarei tua mãe”, “te rejeitarei de ser meu sacerdote” e “esquecerei de teus 

filhos em especial eu”. 

 A partir do v.7, não se usa mais o pronome de segunda pessoa do singular, 

mas o de terceira do plural, “eles”. O sujeito da primeira linha do versículo 7 parece 

estar adequado ao do verbo “devorar” no versículo 8. Em outras palavras, as 

expressões: “conforme o multiplicar deles”, “pecam” e “devoram” o pecado do povo 

se relacionam. Também a expressão “transgressão deles” (v.8) pode ser 

compreendida nesse contexto. Assim, também se percebe distinção entre o “meu 

povo” e “eles” (v.8 e 12). 

 Voltando ao v.12: 

Meu povo com a madeira dele consulta 
e a vara dele declara para ele. 
Eis! Um espírito de independência fez desviar, 
e tornam-se independentes abandonando o seu deus! 

 

 O sujeito indeterminado de “tornam-se independentes” (Wnz=Y]), “eles” (v.12), 

pode ser subentendido como o objeto de hu*t=h! (ficaria “os fez desviar”) da linha 

anterior, cujo sujeito, por sua vez, é “um espírito de independência”. Percebe-se, no 

entanto, a distinção entre o sujeito da primeira oração (linha) do v.12, “meu povo”, e 
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o da última, que seria o sujeito indeterminado “eles”. Essa observação é muito 

importante ao se perguntar pela identidade de um e de outro. 

 Nas duas primeiras linhas do v.13, prevalece o sujeito indeterminado, de 

terceira pessoa masculina do plural, “eles”: “sacrificam” sobre os cumes dos montes 

e “queimam” (sinônimo de “sacrificar”) sobre as colinas, debaixo de árvores 

frondosas, o que indica que os ouvintes das palavras não são as pessoas de quem o 

profeta fala; mas, a partir da terceira linha do v.13, até a segunda linha do v.14, 

parece que os ouvintes mudam, sendo as pessoas a quem as palavras se dirigem, pois 

é usada a segunda pessoa masculina do plural (“vós”): “tornam-se independentes 

vossas filhas” e “vossas noras eis que adulteram”. 

 Como se observou acima, nas duas primeiras linhas do v.14 o discurso se 

encontra na segunda pessoa do plural: “vossas” filhas e noras. Mas logo se inicia 

outro na terceira pessoa do singular: “se afastam”/“sacrificam” com “[mulheres] 

independentes”/“consagradas”. “Eles” o fazem. 

  Eis! Boa é a sombra dele! 
  Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
   e vossas noras, eis que adulteram. 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
   e vossas noras que adulteram. 

 

 Já da terceira linha do v.14 até o seu final, o público parece diferente daquele 

criticado, pois se usa a terceira pessoa do plural:40 

  Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
  e com as consagradas sacrificam, 
  e [o] povo não discerne, é arruinado. 

 

 Mas a impressão que se tem é que a segunda pessoa do plural (a quem se dirige 

o pronunciamento profético nos vv.13-14b) e a terceira pessoa do plural (de quem se 

fala a partir do v.14c) formam um mesmo grupo, constituído por sacerdotes, pois eles 

“sacrificam” com mulheres “consagradas” (v.14). E nesse conjunto, chama a atenção 

o uso do termo “povo”, como contraponto “deles”, que assim procedem. É o “meu 

povo”, cujo pecado “eles” devoram nos altares e que por tais atores sociais acaba 

induzido (v.8), sobre quem também cairão as consequências dos caminhos e das 

obras do sacerdote (v.9), que busca respostas em oráculos (v.12) e que é arruinado 

por não discernir (v.14) os caminhos de seus dirigentes espirituais. 

                                                 
40 Explanar-se-á melhor sobre isso em “Lugar” (capítulo 2). 
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 O versículo 15 se caracteriza por uma série de negações: “não se torne 

culpado Judá”, “não chegueis [a] Gilgal”, “não subi [à] casa da maldade” e “não 

jureis ‘vive Javé’.” Essas sentenças se conectam à oração condicional “se te tornas 

independente, Israel”. Os lugares “Gilgal” e “casa da maldade” estão relacionados ao 

não jurar por Javé. 

 O versículo 16 inicia outro período. “Israel” é comparado a uma “novilha 

teimosa”. O segundo verso: “agora, os apascentará Javé como bode na largura”, 

parece relacionar “Israel” da primeira linha com o pronome oblíquo de terceira 

pessoa do plural, referente a “eles”. Portanto, volta-se a um discurso dirigido na 

terceira pessoa do plural, referindo-se ao mesmo grupo distinto do “meu povo” 

(vv.6,8,12). Mas também está ligado a “Israel” do versículo 15 e a “Efraim” do 

versículo 17, que está unido a “ídolos” (v.17). Embora não se mencione mais 

“sacerdote”, fala-se de “independência”, de “ídolos” e de “sacrifício”, e, com isso, a 

seção (v.15-19) se relaciona tematicamente com as três anteriores (vv.4-6; 7-10 e 11-

14). 

 Considerando, agora, o v.18, ali está escrito que Israel/Efraim “desviou-se” 

(v.18), caso se considere que o sujeito do verbo se relacione a eles. É importante 

perguntar pelo sujeito indeterminado de “embriagou-lhes”. Aparece novamente 

alusão à bebida e à independência, comprovando coesão textual, por reiteração 

dessas palavras (ver, por exemplo, o v.11). E mais: “induziram” a ela. Note-se que, 

nesse versículo, repete-se a mesma forma verbal de hnz znh, ou seja, a 3ª pessoa do 

plural comum do tronco hifil, como já aparece no v.10. Porém, desenvolve-se o 

pensamento mediante o uso das formas verbais “amaram, amaram”, em “amaram, 

amaram a vergonha, os presentes dela”, onde o sujeito parece ser o mesmo do verbo 

anterior (“induziram”). 

 Como outros trechos de Oseias 4,4-19, o versículo 19 não é tão claro. A 

palavra traduzida por “vento” (ruah) é a mesma entendida como “espírito” no 

versículo 12. Dessa forma, pode estar ligada ao conjunto “independência” (v.15 e 

18), “ídolos” (v.17) e “sacrifício” (v.19). 

 De qualquer maneira, “induziram à independência” e “amaram a vergonha, os 

presentes dela” estão bem coesos com todo o texto de Oseias 4,4-19 por meio da 

repetição de “independência”, como substantivo e em sua forma verbal (vv.10-15). 

 Assim, percebe-se que os oráculos de Oseias que compõem todo o trecho de 

4,4-19 foram organizados e transformados em texto escrito que pretende coesão pela 
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reiteração de palavras e expressões, seja por repetição das mesmas, seja por sua 

substituição por outras que apontam para os mesmos temas e ideias. 

 

1.4 — Análise do estilo e estrutura 

 O texto que compõe Oséias 4,4-19 se caracteriza pela poesia.41 As repetições 

deixam isso bem claro. Mesmo que possa parecer poesia com verso um tanto livre e 

“padrão rítmico irregular”.42 

É possível dividir o texto de Oseias 4,4-19 em quatro partes ou unidades, que 

são as seguintes: vv.4-6, vv.7-10, vv.11-14 e vv.15-19. Porém, nem todos os 

comentaristas parecem estar de pleno acordo com essa divisão. Henry McKeating 

tece seu comentário a Oseias usando a seguinte divisão: os vv.1-6, depois os vv.7-11, 

seguidos dos vv.12-19.43 David A. Hubbard já prefere considerar o texto de maneira 

mais abrangente, ou seja, de 4,4 – 5,7. Todo esse trecho (ao qual chama de “a aliança 

desfeita”), ele o separa como segue: “a lei rejeitada” (4,4-10), “a religião 

corrompida” (4,11-19) e “a liderança culpável” (5,1-7). Mas, como já foi exposto em 

“delimitação”, compreende-se que em 5,1 tem início novo segmento, de maneira que 

o v.19 parece ser o limite textual para a “unidade” em estudo.44 Assim, não obstante 

a maneira de David A. Hubbard dividi-la, ainda se entende, neste estudo, que quatro 

seções fariam melhor arranjo dos temas nela existentes. 

Outros autores dividem o texto de maneira diferente: William Rainey Harper 

prefere a seguinte divisão: vv.1-3, vv.4-6, vv.7-10.12ab, vv.11.12c-14c, vv.15-19;45 

James Luther Mays o divide em vv.1-3, vv.4-10, vv.11-14, vv.15-19 considerando, 

porém, que o texto se estenda até 5,7;46 Jorge Mejía segmenta como segue: vv.4,1-3, 

vv.4-19. Derek Kidner já faz a divisão em cinco seções: os vv.1-3, 4-6, 7-10, 11-14, 

15-19,47 embora não explique seus motivos ao adotá-la. Porém, como foi observado 

                                                 
41 Como escreve J. Myers: “Com poucas exceções, nosso presente livro de Oseias consiste de oráculos 
poéticos de grande beleza e virilidade [with few exceptions, our present Book of Hosea consists of 
poetic oracles of great beauty and virility]” (MYERS, J. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Londres: 
SCM Press, 1962 [the Layman’s bible commentaries], p.9). 
42 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.65. 
43 McKEATING, Henry, op. cit., p.94-102. 
44 Cf. HUBBARD, op. cit., p.57, 107-121. 
45 HARPER, William Rainey, op. cit., p.249-267. 
46 MAYS, James Luther, op. cit., p.16, 60-85. Como ele mesmo afirma: “the cry of alarm in 5,8 marks 
a new situation and theme” (“o grito de alarme em 5,8 marca uma nova situação e um novo tema”, 
p.86). 
47 KIDNER, Derek, op. cit., p.46-56. 
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no início deste item, com exceção dos vv.1-3, essa divisão também será adotada no 

presente estudo. 

 Desse modo, segue-se a primeira seção, a saber, o trecho que se compõe dos 

vv.4-6: 
4Em especial, homem não contenda 
  e não julgue homem 
  e o teu povo como contendas de sacerdote 
5E tropeçarás de dia 
  e tropeçará também [o] profeta contigo de noite 
  e aniquilarei a tua mãe 
6Foi destruído o meu povo sem o conhecimento 
  Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
  e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 
  e esqueceste a instrução de teu deus, 
  esquecerei de teus filhos em especial eu. 

 

 Essa divisão se justifica pelo fato de o discurso se dirigir à segunda pessoa do 

singular através da forma verbal na mesma pessoa e número (v.5:“tropeçarás”; v.6: 

“rejeitaste”, “esqueceste”), de sufixos pronominais (v.4: “teu povo”; v.5: “contigo”, 

“tua mãe”; v.6: “te rejeitarei”, “teu deus”, “teus filhos”) e do pronome de segunda 

pessoa do singular (v.6: “tu”). 

 William Rainey Harper48 também considera os vv.4-6, mais o v.14d antes do 

v.5,49 como uma estrofe50. Segundo ele, o trecho “descreve a situação”51. E James 

Luther Mays apresenta uma seção que vai do v.4 ao 10, destacando-a de outra que 

abrange os vv.11-19.52 Porém, questões relativas a coesão e estilo parecem confirmar 

a divisão do texto em mais três estrofes. 

 Os dois primeiros versos estão conectados entre si, com desfecho na terceira 

linha: 
4Em especial, homem não contenda 
  e não julgue homem 
  e o teu povo como contendas de sacerdote. 

 

 Percebe-se que a terceira linha fecha esse conjunto. Existe quiasmo nas duas 

primeiras, e repetição de idéia no uso de sinônimos “não contenda” (ou seja, “não 

processe”) e “não julgue”. 

                                                 
48 HARPER, William Rainey, op. cit., p.248. 
49 Esse detalhe será tratado no capítulo III: “o ‘lugar’ de Oseias 4,4-19. 
50 Entende-se por “estrofe” um conjunto de versos que fecham com um sentido, formando uma 
subunidade no texto poético mais amplo que, no caso, constitui-se de Oseias 4,4-19. 
51 HARPER, William Rainey, op. cit., p.248. 
52 MAYS, James Luther, op. cit., p.66. 
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 A seguir, temos mais um composto de três linhas: 
5E tropeçarás de dia 
   e tropeçará também [o] profeta contigo de noite 
   e aniquilarei a tua mãe. 

 

 As duas primeiras fazem repetição com o verbo “tropeçar”, alterando, por 

razões estilísticas, “dia” na primeira linha e “noite” na segunda, bem como deixa 

subentendido que o sujeito da primeira está na segunda pessoa do singular enquanto 

o da segunda é definido como “profeta”. Esses dois versos são “amarrados” na 

terceira linha: “aniquilarei a tua mãe”, que se constitui no ponto alto desse trecho. 

 A linha seguinte (“foi destruído o meu povo sem o conhecimento”, v.6) inicia 

nova sequência de temas na estrofe. Com o enfático “eis!” na segunda, iniciam-se 

dois pares de linhas, o primeiro girando em torno de “rejeitar” e o segundo, em volta 

de “esquecer”: 

  Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
  e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 
  e esqueceste a instrução de teu deus, 
  esquecerei de teus filhos em especial eu. 

 

 Essas linhas se alternam ao trazerem os verbos na segunda pessoa do singular 

(“rejeitaste”; “esqueceste”) e na primeira do singular (“te rejeitarei”; “esquecerei”). 

Dessa maneira, a segunda linha de cada par (“e assim te rejeitarei de ser meu 

sacerdote” e “esquecerei de teus filhos em especial eu”) traz, como conseqüência, 

reação negativa da parte desse “eu” que pronuncia tais palavras. O clímax do trecho 

parece estar na última linha: “esquecerei de teus filhos, em especial eu”. 

 A segunda seção abrange os vv.7-10 e defende-se tal afirmação devido a 

fatores que serão comentados nos próximos parágrafos: 
7Conforme o multiplicar deles, 
  assim pecaram diante de mim, 
  a glória deles em vergonha farei mudar 
8O pecado do meu povo devoram 
  e para a transgressão deles levam o desejo dele 
9E acontecerá tanto ao povo quanto ao sacerdote 
  e visitarei sobre ele o caminho dele 
  e a obra dele retribuirei para ele 
10E comerão e não se saciarão 
   induzirão à independência e não aumentarão. 
   Eis! a Javé deixaram de observar! 
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 Essa seção se justifica pelo tema da própria unidade: a primeira linha no v.7 

fala de “multiplicar” e parece se completar no v.10b (“induzirão à independência e 

não aumentarão”), fechando, dessa forma, o trecho como unidade literária com a 

exclamação na última linha do v.10 (“eis! A Javé deixaram de observar!”). Fato 

digno de nota é a mudança da segunda pessoa do singular, na seção anterior (vv.5-6), 

para a terceira do plural. 

 A seção que se compõe dos vv.7-10 inicia-se com um conjunto composto de 

três linhas, que, por sua vez, começa com uma afirmação sobre o “multiplicar deles”, 

passa por um nível mais profundo (“assim pecaram diante de mim”), relacionando o 

“multiplicar” com o “pecar”, e atinge o seu auge na terceira linha: “a glória deles em 

vergonha farei mudar”. Assim, fecha-se o dito para abrir-se outro, com mais duas 

linhas: “o pecado do meu povo devoram” (“pecado” relaciona-se à forma verbal 

“pecaram”, do v.7 — embora tais palavras se apliquem a pessoas diferentes) e “para 

a transgressão deles levam o desejo dele”. Portanto a segunda linha reforça e 

aprofunda o que é dito na primeira: “devorar” o pecado do povo relaciona-se a 

induzi-lo à transgressão. Mais abaixo, voltar-se-á ao ponto aqui observado. 

 A linha: “E acontecerá tanto ao povo quanto ao sacerdote” (v.9) é seguida de 

dois pares de versos que formam duas parelhas, as quais mostram as conseqüências 

do que é descrito nas linhas anteriores. O primeiro par é o seguinte: 

   e visitarei sobre ele o caminho dele 
   e a obra dele retribuirei para ele. 

 

 Esse conjunto é caracterizado pela presença de quiasmo, expressando certa 

ênfase no “visitar”/”retribuir” de Javé. Não se afirma, porém, que este seja o fim da 

seção porque as duas linhas seguintes continuam com os verbos na terceira pessoa do 

plural masculino e com o uso dos verbos “comer” e “aumentar”, este, substituindo 

“multiplicar”, fato que estende a unidade para além do quiasmo. 

 A última linha (“Eis! A Javé deixaram de observar!”) fecha e resume todo o 

conteúdo da seção. 

 Parece que há outra unidade nos versículos 11-14: 
11Independência, vinho e mosto tomam coração. 
12Meu povo com a madeira dele consulta 
   e a vara dele declara para ele. 
   Eis que um espírito de independência fez desviar, 
   e tornam-se independentes abandonando o seu Deus. 
13Sobre  cumes dos montes sacrificam 
   e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. 
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   Eis! Boa é a sombra dele! 
   Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
   e vossas noras, eis que adulteram. 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
   e vossas noras que adulteram; 
   Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
   e com as consagradas sacrificam, 
   e [o] povo não discerne, é arruinado. 

 

 James Luther Mays considera como conjunto todo o texto acima citado 

porque vê a primeira linha (v.11) e a última (v.14) como “sentenças proverbiais” que 

iniciam e encerram a seção.53 Por sua vez, William Rainey Harper, considerando que 

existem linhas, no texto, que, segundo o seu parecer, estão fora de lugar, prefere 

mexer nele apresentando a quarta estrofe como se compondo dos 

vv.11,12cd,18,14abc.,54 mas não convém alterar o Texto Massorético em todo lugar 

em que as linhas parecerem deslocadas na formação das unidades e subunidades. Por 

fim, Horacio Simian-Yofre, considerando todo o trecho que vai do v.4 ao 14, faz 

uma cisão após o v.10, vendo ali duas partes: os vv.4-10, onde se repetem 

determinadas palavras como “condenar” e “rejeitar”; e os vv.11-14, onde 

predominam termos relativos ao pecado.55 

 Porém, o que poderia justificar a divisão realizada nesta pesquisa é o fato de a 

estrofe amarrar-se em torno de termos como a raiz verbal hnz znh (“tornar-se 

independente” — vv.12,13,14) e seus derivados tWnz= zenut (“independência” — 

vv.11,12) e tonZ) zonot (“mulheres independentes” — v.14), bem como do assunto 

que se refere a práticas cultuais, como sacrifícios (vv.13-14). 

 A oração “independência, vinho e mosto tomam coração” (v.11) parece 

originalmente independente e foi incluída aqui como elemento que promove a coesão 

existente nas linhas que a seguem. Parece uma frase sapiencial.56 

 A segunda linha do versículo 12 reforça a primeira, pois “madeira dele” e 

“vara dele” se complementam, embora o segundo termo (“vara”) seja o sujeito da 

oração e o primeiro, não. 

 As duas linhas seguintes formam repetição: 

Eis que um espírito de independência os fez desviar, 
e tornam-se independentes abandonando o seu Deus. 

                                                 
53 MAYS, James Luther, op. cit., p.72. 
54 HARPER, William Rainey, op. cit., p.248. 
55 SIMIAN-YOFRE, Horacio. El desierto de los dioses: Teología e historia en el libro de Oseas. 
Córdoba: Ediciones El Almendro, 1993, p.66-67. 
56 MAYS, James Luther, op. cit., p.72. 
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 A segunda linha conclui a ideia da primeira através do uso da oração 

“tornam-se independentes” para reforçar “independência”. Parece que, do conjunto 

que tem início no versículo 11, chega-se, aqui, a um grau elevado de intensidade, 

embora o clímax da estrofe esteja mais adiante. 

 O próximo par de linhas também se caracteriza pela repetição: “cumes dos 

montes” é reiterado por “colinas” e “sacrificam” por “queimam”: 
13Sobre  cumes dos montes sacrificam 
   e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. 
   Eis! Boa é a sombra dele! 

 

 “Eis! Boa é a sombra dele!” parece continuação das linhas de cima porque 

“dele” indica o “terebinto”. No entanto, como se percebe no trecho abaixo, “por isso” 

relaciona essas linhas ao conjunto das que seguem, até o versículo 14b: 
13Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
   e vossas noras, eis que adulteram. 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
   e vossas noras que adulteram; 

 

 Observa-se quiasmo nas duas primeiras linhas: “tornam-se independentes” 

relaciona-se a “adulteram” e “vossas filhas”, a “vossas noras”. Talvez questão de 

ênfase. As palavras repetem-se nas próximas duas linhas, sem quiasmo. Talvez 

porque o clímax de toda seção esteja mais abaixo: 

  Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
  e com as consagradas sacrificam, 
  e [o] povo não discerne, é arruinado. 

 

 O discurso na terceira pessoa do plural muda de “vós” para “eles”. 

 Também se percebe como existe repetição nas duas primeiras linhas do 

conjunto: “[mulheres] independentes”/“consagradas” e “se afastam”/“sacrificam”. 

Mas, o clímax de toda a passagem parece estar na última linha: “e [o] povo não 

discerne, é arruinado”. A essa altura da estrofe, coloca-se um ponto. 

 Nos vv.15-19 existe uma última seção: 
15Se te tornas independente, Israel, não se torne culpado Judá. 
   e não chegueis [a] Gilgal 
   e não subi [à] casa da maldade 
   e não jureis: “vive Javé”. 
16Eis! Como novilha teimosa teima Israel 
   agora, os apascentará Javé como bode na largura. 
17Está unido a ídolos Efraim: deixa ele! 
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18Desviou-se, embriagou-lhes, 
   certamente induziram à independência 
   amaram, amaram a vergonha, os presentes dela. 
19Envolverá um vento a ela nas asas dele 
   e envergonhar-se-á dos sacrifícios deles. 

 

 William Rainey Harper,57 James Luther Mays58 e Horacio Simian-Yofre59 

também assumem essa divisão. Hans Walter Wolff prefere agrupar os v.16-18 em 

uma subunidade.60 Não obstante tal posicionamento concernente à subdivisão do 

texto, prefere-se considerar o trecho dos vv.15-19 como uma estrofe por se entender 

que ele segue uma mesma temática: “autonomia” (vv.15 e 18) e “culto” (vv.17 e 19). 

 Como se pode observar, a fragmentação que se mostra nessa pequena unidade 

é evidente e os versos que a compõem formam um verdadeiro mosaico. O versículo 

15 inicia com um condicional, formando par de “Israel” com “Judá”. 

 E seguem-se três linhas que formam repetição, as quais mencionam dois 

locais sagrados (“Gilgal” e “casa da maldade”), mas que têm o clímax na última; 

portanto, o ponto alto é “não jureis: “vive Javé”. Parece que neste ponto recai a 

ênfase do conjunto. 

 O v. 16 utiliza algumas imagens como referência a Israel e sua relação com 

Javé: 

Eis! Como novilha teimosa teima Israel; 
agora, os apascentará Javé como bode na largura. 

 

 A primeira imagem que aparece nessas linhas é de “novilha teimosa”, 

comparação que se fortalece com o uso do verbo “teimar”, ou seja, “teima Israel”. Já 

a segunda representação é a de Javé como pastor de bodes, que os solta na planura, 

com indiferença. E ambas se correspondem no que se refere à situação e suas 

consequências: à teimosia de Israel, seguir-se-á a indiferença de Javé. 

 Elas são acompanhadas da linha seguinte: “Está unido a ídolos Efraim: deixa 

ele!” (v.17), o que, de alguma maneira, reforça as duas linhas anteriores. E seguem-

se outras três abaixo: 
18Desviou-se, embriagou-lhes, 
   certamente induziram à independência 
   amaram, amaram a vergonha, presentes dela. 

                                                 
57 HARPER, William Rainey, op. cit., p.248. 
58 MAYS, James Luther, op. cit., p.76. 
59 SIMIAN-YOFRE, Horacio, op. cit., p.75. 
60 WOLFF, Hans Walter, op. cit., p.74. 
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 Elas apresentam com intensidade o que se declarou mais acima: “como 

novilha teimosa teima Israel” e “está unido a ídolos Efraim”, alcançando como ponto 

alto: “desviou-se, embriagou-lhes” (v.18). 

 Israel “torna-se independente” (v.15) por causa “deles” (v.18) e “está unido a 

ídolos” (v.17); portanto. “desviou-se” (v.18). De certa forma, o verbo “desviou-se” 

resume toda a situação de Israel apresentada na estrofe, mas que se estende para toda 

a perícope. Tudo o que foi dito sobre Israel até aqui mostra claramente o seu 

“desvio”. Mas ainda não é aqui que se fecha a seção, já que se repete, novamente na 

terceira pessoa do plural o verbo “tornar-se independente” (hnz znh): “(eles) 

induziram à independência”, juntamente com o verbo “amar”: “(eles) amaram a 

vergonha, presentes dela”. 

 O v.19 contém o final da estrofe que, ao mesmo tempo, serve de fechamento 

para toda a perícope: 
19Envolverá um vento a ela nas asas dele 
   e envergonhar-se-á dos sacrifícios deles. 

 

 Assim, parece adequada a divisão em quatro partes que se caracterizam como 

unidades literárias menores de Oseias 4,4-19. Mas não menos problemático se mostra 

ele ao ser analisado do ponto de vista de sua coesão. Pelo contrário, então é que ele 

mostrará as dificuldades que oferece aos exegetas no que toca a sua constituição. 

Abaixo, porém, serão feitas algumas considerações a respeito de gênero literário. 

 

1.5 — Gênero 

 É importante, para se compreender um texto, determinar qual o seu gênero, 

ou seja, a que forma ele pertence. Tal análise proporcionará a “chave” de leitura do 

mesmo. Como afirma Gerald Morris: “identificar o gênero de um discurso é 

absolutamente tão importante para a compreensão quanto reconhecer sua gramática e 

vocabulário”.61 Neste item, procurar-se-á identificar os gêneros presentes no texto de 

Oseias 4,4-19. 

 

1.5.1 — Memorabilia 

                                                 
61 “Nevertheless, identifying the genre of an utterance is quite as important to understanding as 
recognizing its grammar and vocabulary” (MORRIS, Gerald. Prophecy, poetry and Hosea. Sheffield: 
Sheffield Academic Press, 1996, p.12). 
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 Em seu comentário a Oseias, Hans Walter Wolff definiu o material do livro 

de Oseias como memorabile. Ele se inspira no conceito elaborado pelo linguista 

André Jolles.62 Para o exegeta alemão, memorabile é uma narrativa que pretende 

referir-se a um acontecimento memorável, não por causa dele em si, mas pelo que ele 

representa, pelo que significa. Isso pode ser exemplificado pela analise de Oseias 

4,4-19. Ele não é um texto uniforme, como um olhar atento pode observar, e como já 

se comentou em “análise de coesão interna”, mas um conjunto de pequenas unidades 

literárias que trazem à memória palavras do profeta Oseias. Mas Hans Walter Wolff 

pensa que essas unidades fizessem parte de “um rápido esboço ou rascunho das 

palavras do profeta, que foi escrito logo após ele as ter dito”.63 Dessa forma, Oseias 

4,4-19 se costitui em uma série de ditos que se dispõem de uma sequência de 

pequenos “esboços” os quais formam, segundo sua opinião, um todo, ao qual ele 

denomina “unidade querigmática”.64 Mesmo com a desconfiança de alguns exegetas, 

como é o caso de Martin J. Buss,65 a teoria de Hans Walter Wolff pela formação 

dessas pequenas unidades parece se manter. Temas e palavras-chave vão 

caracterizando a cada uma delas. 

Seguem, como exemplo, os trechos seguintes: 
4Em especial, homem não contenda 
  e não julgue homem 
 e o teu povo como contendas de sacerdote 

 

 Percebe-se unidade de sentido pela presença de termos “contender”, “julgar” 

e “contendas”. Assim também: 
5E tropeçarás de dia 
  e tropeçará também [o] profeta contigo de noite 
  e aniquilarei a tua mãe. 

 

                                                 
62 WOLFF, Hans Walter, op. cit., p.57-58. Ver JOLLES, André. Formas simples: lendas, saga, mito, 
adivinha, ditado, caso, memorável, conto, chiste. São Paulo: Cultrix, 1976, p.167-180. 
63 “The present shape of the tradition strongly suggests that vv.4-19 represent a quick sketch or outline 
of the prophet’s words, which was written down soon after he had spoken them” (WOLFF, Hans 
Walter, op. cit., p.75). 
64 Ibidem, p.30 da introdução. 
65 Esse autor acredita ser um enigma o fato de o texto de oseias se compor de pequenos fragmentos e 
considera que, muitas vezes, “mudanças violentas de formas gramaticais, porém, são características do 
estilo profético [violent changes of grammatical forms, however, are characteristic of prophetic style]” 
(BUSS, Martin J. The prophetic word of Hosea: a morphological study. Berlim: Verlag Alfred 
Töpelmann, 1969, p.35). 
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 Não há como negar a unidade das formas básicas. A problemática poderia 

estar em sua junção em um texto maior (assim pensa Martin J. Buss),66 mas, como já 

foi analisado em “coesão interna”, tais unidades formam um texto que segue do v.4 

ao 19. O que pode ser notado pelo uso de termos e motivos semelhantes que servem 

de amarração à passagem. E será dessa maneira que suas pequenas unidades serão 

consideradas. 

 

1.5.2 — Profecia e poesia 

O texto de Gerald Morris67 é importante por apresentar bons argumentos 

pelos quais ele questiona a relação que se tem feito entre profecia e retórica. Após 

argumentar a respeito do assunto e mostrar as características desse último gênero, ele 

afirma que a aplicação desse conceito ao discurso profético “é suspeita”68, pois 

“retórica e poesia são, afinal de contas, dois gêneros distintos”.69 Por isso, ele vê 

construção poética na forma do “discurso” profético,70 pois observa que esses 

gêneros estão em lados opostos, já que a retórica prima pela clareza e possui um 

discurso que procura traduzir uma idéia, enquanto que a poesia se constrói com 

linguagem figurada (ambígua, portanto) pela qual quer ser subentendida.71 Porém, é 

importante que se dê atenção ao fato de Gerald Morris não acreditar que o estudo 

histórico, ou seja, do contexto, seja fundamental para a compreensão da poesia, neste 

caso, das palavras proféticas, pois, enquanto a retórica (se os profetas como Oseias 

tivessem proferido discursos) exige que se conheça o ambiente externo de suas falas, 

a poesia prima pela análise de suas próprias palavras.72 Tal assertiva, porém, pode ser 

questionada. Além disso, é importante observar que, mesmo mantendo claramente a 

distinção entre poesia e retórica, Gerald Morris admite que ambos os gêneros podem 

                                                 
66 Ibidem, p.35-36. 
67 MORRIS, Gerald, op. cit., pp.18-25. 
68 Ibidem, p.25. 
69 “Rhetoric and poetry are, after all, two distinct genres: two genres, moreover, which even upon 
casual consideration appear different to the point of being irreconcilable” [ibidem, p.26]. 
70 Ibidem, p.25-27. Embora Gerald Morris concorde que em um texto poético se expressam 
sentimentos (o que é óbvio), segundo ele, não é aceitável identificar plenamente poesia e sentimento 
como se fossem uma só coisa, de maneira a esvaziar os conteúdos da primeira ao tornar absoluto o 
segundo. Nesse ponto, ele critica tal tendência que enaltece os sentimentos como o único parâmetro 
desse gênero literário, não obstante eles o caracterizarem. Mas ele também apresenta outra tendência, 
contrária a essa, segundo a qual a construção poética não tem como objetivo principal passar qualquer 
conteúdo, mas, simplesmente, se caracterizar pela forma; ou seja, defende a “poesia pela poesia”. Ele 
observa que, na poesia, “o som (o ‘aspecto rítmico’) e o sentido (o ‘aspecto semântico’) são 
importantes” (ver p.27-33, 36). 
71 Ibidem, p.42-44. 
72 Ibidem, p.43-44. 
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ser encontrados nos escritos proféticos posteriores.73 Porém, ao observar repetição74 

e os jogos de palavras75 como recursos, tanto da retórica quanto da poesia, ele vê, no 

livro de Oseias, a existência de construção poética na forma dos seus “discursos” 

proféticos. Em outras palavras, o que predomina no texto de Oseias (e, 

consequentemente, em 4,4-19) é a poesia,76 mesmo que seu estilo, como apresentado 

no item anterior, não corresponda ao da poesia hebraica clássica.77 Isso pode ser 

demonstrado pelo uso constante de repetição e pelo caráter não-linear do texto. Por 

exemplo: 
6Foi destruído o meu povo sem o conhecimento 
 Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
  e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 
  e esqueceste a instrução de teu deus, 
  esquecerei de teus filhos em especial eu. 

 

 Percebe-se o pensamento não-linear, próprio da poesia, em vez do linear, 

característico da prosa. 

 É possível dizer que o elemento distintivo da poesia hebraica é a repetição de 

termos e ideias em duas ou mais linhas. Mesmo que seja comum entre os estudiosos 

da Bíblia detalhar tal repetição no esquema de paralelismos, ainda assim é melhor 

optar apenas pela repetição como elemento poético, pois outros aspectos, como 

aliteração ou assonância, jogos de palavras, paralelismos, métrica e ritmo, são 

duvidosos.78 Quanto a suas conexões, porém, já se falou no item “análise da coesão 

interna”. 

 

1.5.3 — As formas do discurso profético em Oseias 4,4-19 

 Gene M. Tucker observa que os profetas bíblicos eram pessoas que 

comungavam “de uma tradição, e eles usavam a linguagem e as formas de expressão 

de seu próprio tempo e lugar”.79 

                                                 
73 Ibidem, p.46-48. 
74 Ibidem, p.45-73. 
75 Ibidem, p.74-100. 
76 Ibidem, p.97-100, 133. 
77 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.65. 
78 Martin J. Buss defende o seu uso pela literature bíblica. Ver BUSS, Martin, op. cit., p.37-50. Porém, 
Milton Schwantes prefere se fiar no fenômeno da repetição quando se trata de poesia hebraica 
(informação obtida pelo autor em sala de aula). Neste estudo, concorda-se com o professor Milton. 
79 “The prophets, as all other creative individuals, were parto f a tradition, and they used the language 
and the forms of expression of their own time and place” (TUCKER, Gene M. Form criticism of the 
Old Testament. Filadélfia: Fortress Press, 1986, p.54). 
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 Como tem sido possível observar até agora, o texto que compreende Oseias 

4,4-19 se compõe de unidades menores que, segundo propósitos literários, foram 

“amarradas” umas às outras. Hans Walter Wolff afirma que é possível identificá-las 

como “unidades de discurso” através da análise dos vários gêneros que se 

apresentam no texto: ameaça aos sacerdotes (vv.4-6); sentença judicial (10), 

“precedida de acusação” (v.7s); discurso de acusação (vv.11-15a); acusação e 

proclamação da sentença final (vv.16-18)80 E em meio a esse texto, percebe ele que 

foram incluídas “cláusulas de lamentação”, mais especificamente nos vv.6a, 13b-

14a,b. 

 Portanto, lamentação, denúncia e ameaça são os gêneros que caracterizam o 

texto de Oseias 4,4-19. Também é possível perceber relações existentes entre ele e 

aquilo que Claus Westermann escreve sobre a “estrutura do discurso de julgamento a 

indivíduos”, a qual assume as características citadas abaixo: 

1) O dito refere-se a um acontecimento em que houve transgressão; 

2) Ele contém duas partes: a acusação e o anúncio de julgamento, com 

a observação de que “a palavra de Deus, propriamente dita, é apenas o 

anúncio”;81 

3) A verdadeira palavra de Deus consiste em uma frase que anuncia 

um “futuro catastrófico”;82 

4) “O anúncio de julgamento está baseado em uma acusação”.83 

 

 Gene M. Tucker divide o material profético em três grandes gêneros: o relato 

(narrativa, na primeira ou na terceira pessoas, concernente a um profeta; pode ser a 

história de sua vocação), orações e discursos proféticos (a maioria do material).84 

Esse autor define a pregação profética como “discurso do mensageiro” e, como prova 

de sua afirmação, aponta para alguns exemplos bíblicos, como a narrativa da vocação 

                                                 
80 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.74. Em outra obra, o autor citado afirma que, dentre tantas 
“categorias literárias” utilizadas pelos profetas, o anúncio permanece como “característica da 
profecia”. Ver WOLFF, Hans Walter. Bíblia – Antigo Testamento: introdução aos escritos e aos 
métodos de estudo. São Paulo: Paulinas, 1978 (biblioteca de estudos bíblicos, 3), p.71. 
81 “But God’s word, in the proper sense, is only the announcement” (WESTERMANN, Claus. Basic 
forms of prophetic speech. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1991, p.132). 
82 Ibidem, p.132. 
83 “The announcement of judgment is based upon an accusation” (ibidem, p.132). 
84 TUCKER, Gene M., op. cit., p.57-59. 
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de Jeremias, no livro de Jeremias 1,9, ou o do profeta Micaías, filho Inlá, em 1Reis 

22,14, passagens essas em que o profeta é um porta-voz de Javé (“assim diz Javé”).85 

 Assim, em Oseias 4,4-19 fala-se de transgressão e pronunciam-se acusações e 

anúncios de julgamento, como deveria ocorrer nos processos junto ao portão da 

cidade. É o que parece sintetizar Grant R. Osborne ao dizer que a forma de Oseias 

4,4-19 se relaciona com a de “oráculos legais ou de julgamento”, os quais: 

Contêm uma convocação para o tribunal de justiça divino, um local de 
julgamento no qual as testemunhas são chamadas, enfatizando tanto a culpa 
de Israel ou das nações quanto o julgamento ou a sentença justa.86 

 

Portanto, as três características acima mencionadas, a saber, lamentação, denúncia e 

ameaça, de alguma maneira estão conectadas a essa forma “literária” 87 de caráter 

judicial. 

 Walter Brueggeman concorda com Claus Westermann a respeito da sentença 

judicial como elemento chave do discurso profético, mas acredita que, nos profetas, 

essa forma serve para “ligar a circunstância presente àquela antiga tradição”, a qual 

se relaciona, por sua vez, à realização da aliança entre Javé e Israel e às maldições 

que caem sobre os que forem infieis a ela.88 David A. Hubbard também segue a 

mesma opinião concernente à forma: pode-se observar a sentença como expressão 

um tanto regular no discurso do profeta.89 Também Jorge Mejía90 segue posição 

semelhante ao atribuir ao profeta Oseias o gênero do juízo, cuja característica deve 

ser a acusação e a censura; o da ameaça profética, que se compõe de “censura ou 

acusação das culpas (...) e o anúncio do castigo”;91 e, por fim, os “oráculos de 

promessa”.92 Em relação a essa perspectiva, Oseias 4,4-19 se relacionaria apenas 

com os dois primeiros gêneros, ou seja, com a sentença de juízo e ameaça profética, 

pois falta, na passagem, o da promessa. 

                                                 
85 Ibidem, p.59-61. 
86 OSBORNE, Grant R. A espiral hermenêutica: uma nova abordagem à interpretação bíblica. São 
Paulo: Vida Nova, 2009, p.344. 
87 Aplica-se, no caso, o termo “literário” por se compreender que o objeto do presente estudo passa 
pela mediação de um texto o qual foi organizado, arranjado, para transmitir uma idéia central. É claro 
que o autor considera que tais palavras tiveram seu “lugar” de origem na oralidade, sendo a sua 
redação pertencente a um estágio posterior. Para a questão do “lugar”, ver o item abaixo. 
88 “Thus the form functions to relate the present circumstance to that old tradition” 
(BRUEGGEMANN, Walter. Tradition for crisis: a study in Hosea. Atlanta: John Knox Press, 1968, 
p.70). 
89 HUBBARD, David A., op. cit., p.40-41. 
90 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.13-14. 
91 Ibidem, p.14. 
92 Ibidem, p.14. 
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 Após essa abordagem introdutória à questão dos gêneros que compõem o 

texto de Oseias 4,4-19, é possível analisar, um pouco mais detalhadamente, os 

gêneros ao longo do texto, iniciando com o v.4. 
4Em especial, homem não contenda 
  e não julgue homem 
  e o teu povo como contendas de sacerdote 

 

 Os termos “contender”, “julgar” e “contendas” indicam que gênero 

caracterizará Oseias 4,4-19: denúncia judicial, o que introduz toda a seção. 

Transmite-se a idéia de acusação formal, como a realizada diante de juízes, elemento 

esse que perpassa todo o texto. 

 O versículo 5 contém ameaça: 
5E tropeçarás de dia 
 e tropeçará também [o] profeta contigo de noite 
 e aniquilarei a tua mãe. 

 

 A repetição aqui formada serve para fortalecer a intensidade que vai desde 

“tropeçarás” até o clímax que é: “aniquilarei a tua mãe”. Assim, atinge-se o que pode 

ser considerado um “ponto alto” das três linhas. 

 À ameaça, segue-se lamentação: “Foi destruído o meu povo sem o 

conhecimento” (v.6). Essa frase une a ameaça acima (v.5) com a acusação seguida de 

nova ameaça no versículo 6: 

  Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, (acusação) 
  e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, (ameaça) 
  e esqueceste a instrução de teu deus, (acusação) 
  esquecerei de teus filhos em especial eu (ameaça) 

 

 As linhas seguintes também trazem denúncia e ameaça: 
7Conforme o multiplicar deles, 
  assim pecam diante de mim, (acusação) 
  a glória deles em opróbrio farei mudar. (ameaça) 
8O pecado do meu povo devoram 
  e para a transgressão deles levam o desejo dele. (acusação) 
9E acontecerá tanto ao povo quanto ao sacerdote 
  e visitarei sobre ele o caminho dele 
  e a obra dele retribuirei para ele. (ameaça) 
10E comerão e não se saciarão 
   induzirão à independência e não aumentarão. (ameaça) 
   Eis! A Javé deixaram de observar! (acusação) 

 

 As duas primeiras linhas do v.7 constituem-se em denúncia em relação à qual 

existe a ameaça da terceira linha. O v.8 ainda traz denúncia, para a qual segue-se a 
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ameaça nos vv.9-10. O trecho conclui com uma frase: “Eis! A Javé deixaram de 

observar!”. 

 A terceira estrofe, que abrange os vv.11-14, parece iniciar com um dito 

sapiencial: “independência, vinho e mosto tomam coração”, assim como terminar 

com outro: “e [o] povo não discerne, é arruinado”.93 Eles servem para dar início e 

fim a uma nova sequência temática que percorrerá toda a seção. Por outro lado, é 

possível dizer que todo o trecho se compõe predominantemente de denúncia e 

acusação, salvo algumas expressões extraídas da sabedoria e uma de lamentação: 
11Independência, vinho e mosto tomam coração. (dito sapiencial) 
12Meu povo com a madeira dele consulta 
   e a vara dele declara para ele (lamentação) 
   Eis que um espírito de independência os fez desviar, 
   e tornam-se independentes abandonando o seu Deus. (acusação) 
13Sobre os cumes dos montes sacrificam 
  e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. (acusação) 
  Eis! Boa é a sombra dele! 
  Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
  e vossas noras, eis que adulteram. (acusação) 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
  e vossas noras que adulteram; 
  Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
  e com as consagradas sacrificam, (acusação) 
  e [o] povo não discerne, é arruinado. (dito sapiencial) 

 

 Segundo Hans Walter Wolff, os vv.11-15a caracterizam-se pelos discursos de 

acusação;94 assim ocorre com “meu povo com a madeira dele consulta”/“e a vara 

dele declara para ele” (primeira e segunda linhas). Jorge Mejía define toda a seção 

(que, para ele, vai até o v.19) como “reprovação e ameaça”.95 

 A última estrofe (vv.11-14) também se compõe de denúncia e ameaça, 

precedidas, no versículo 15, de um dito um tanto irônico: 
15Se te tornas independente, Israel, não se torne culpado Judá. 
   e não chegueis [a] Gilgal 
   e não subi [à] casa da maldade 
   e não jureis “vive Javé”. 

 

 Novamente, parece que existe um dito aplicado a Israel, seguido de ameaça: 
16Eis! Como novilha teimosa teima Israel 
   agora, os apascentará Javé como bode na largura. 

 

                                                 
93 Aqui, seguindo James Luther Mays, op. cit., p.72. 
94 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.74. 
95 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.51. 
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 Segue-se uma série de denúncias: 
17Está unido a ídolos Efraim: deixa ele! 
18Desviou-se, embriagou-lhes, 
  certamente induziram à independência 
  amaram, amaram a vergonha, presentes dela. 

 

 Elas se fecham com ameaça: 
19Envolverá um vento a ela nas asas dele 
  e envergonhar-se-á dos sacrifícios deles. 

 

 Assim, percebe-se como a análise dos gêneros que perfazem Oseias 4,4-19 

traz luz à maneira como o texto comunica a palavra de Javé: mediante o jeito dos 

discursos realizados em julgamentos, quando existe a convocação, a exposição da 

questão (ou seja, a acusação), a ameaça e a sentença. 

 

1.6 — Análise do lugar de Oseias 4,4-19 

 O estudo de um texto requer a pergunta pelo “lugar” a que ele “pertence”. 

Isso significa indagar por uma série de fatores que o “localizam”, seja no tempo, seja 

no uso que se fazia de suas expressões. Neste item será apresentado o estudo do 

contexto histórico-social do profeta Oseias e de sua pessoa, a que se seguirá a análise 

da formação do livro na composição de seus ditos. 

 

1.6.1— O profeta Oseias 

 Hans Walter Wolff alega que o profeta Oseias era levita. Ele justifica tal 

afirmação pelos seguintes motivos: o profeta conhecia as estruturas religiosas de 

Israel, tem ligação com a tradição deuteronômica e vínculo com termos como 

“instrução” (torá), “direito” (mixpat), “aliança” (berit) e “conhecimento de Deus” 

(da‘at ’elohim).96 

 Hans Walter Wolff observa que Oseias se considerava “um elo na cadeia de 

mensageiros de Javé que retrocediam até Moisés”.97 E ao mesmo tempo, seu aspecto 

levítico tornar-se-ia evidente pois ele: 

                                                 
96 Cf. WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.22-23 da introdução; COOK, Stephen L. The social roots of 
biblical yahwism. Leiden/Londres: Brill, 2005 (coleção studies in biblical literature, n.4), p.247-248. 
Também Gerhard von Rad aceita a possibilidade de Oseias se relacionar com o levitismo (in: RAD, 
Gerhard Von. Teologia do Antigo Testamento. 2ª ed. rev. São Paulo: ASTE, 2006, v.2, p.568). 
97 “He considered himself thoroughly allied with other prophets, a link in the chain of Yahweh’s 
messengers that reached back to Moses (6,5; 9,7; 12,11.14)” (WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.22 da 
introdução). 



 47

Apresenta uma imagem clara do verdadeiro sacerdote em Israel, a qual era 
presumivelmente mantida viva nos círculos levíticos de seu próprio tempo 
(4,6; 6,6; 8,12). Provavelmente, esses círculos tinham uma estreita relação 
com os grupos proféticos.98 

 

 A relação de Oseias com os levitas, Hans Walter Wolff a percebe por meio de 

várias passagens. Seguem alguns exemplos: 

 Em Oseias 4,6: 
6Foi destruído o meu povo sem o conhecimento 
 Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
 e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 
 e esqueceste a instrução de teu deus, 
 esquecerei de teus filhos em especial eu. 

 

 Percebe-se a ênfase no “conhecimento” e na “instrução de teu deus”. Oseias, 

segundo Hans Walter Wolff, teria pertencido a esses grupos sacerdotais antagônicos. 

 Assim, é possível que o “lugar” de Oseias praticamente se identificasse com a 

mesma esfera ou ambiente que ele contestava. Porém, ele não parece pertencer ao 

mesmo grupo. É possível que existissem diferenças em termos de status nas classes 

religiosas da sociedade em que vivia e ele, possivelmente, representasse um grupo 

considerado “periférico”, ou seja, não vinculado ao poder.99 

 De qualquer maneira, parece que ele profetizou a partir de dentro da estrutura 

religiosa para a qual falou. 

 

1.6.2 — A formação do livro e o lugar de Oseias 4,4-19 

O livro de Oséias tem se caracterizado por um texto difícil e não poucas vezes 

fragmentário. Pode-se compreender sua situação pelo fato de seu texto haver passado 

por recensões e por sua organização haver sofrido desenvolvimento, inclusive glosas. 

Os eruditos acreditam que o livro assumiu sua forma no reino de Judá, para onde 

teria sido levado após ou na iminência da destruição de Samaria em 722 a.C. Assim 

                                                 
98 “In addition, Hosea presents a clear picture of the true priest in Israel, which was presumably kept 
alive in the Levitic circles of his own time (4,6; 6,6; 8,12). These circles probably had a close 
connection with the prophetic groups” (ibidem, p.22-23 da introdução). 
99 Sobre a classificação do profetismo “periférico” ou “central”, cf. WILSON, Robert R. Profecia e 
sociedade no Antigo Israel. 2ª ed. rev. São Paulo: Targumim; Paulus, 2006, p.94-113. Sobre Oseias de 
maneira específica, ver a mesma obra e autor, p.268-273. 
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pensam autores como Robert Martin-Achard,100 Werner H. Schmidt101 e Klaus 

Homburg.102 

Georg Fohrer sugere que os oráculos de Oséias, levados para Judá após a 

queda de Samaria, ali teriam sido organizados, assumindo uma forma textual já no 

pré-exílico. Para ele, trechos como Oséias 1,7; 3,5; 4,15; 5,5 seriam dessa época, o 

que faz com que se perceba um “tom às vezes deuteronomista, resultante da 

revisão”.103 Porém, a redação teve continuidade, pois, segundo o autor citado, ela foi 

concluída no “exílio e começo do pós-exílio”.104 

Werner H. Schmidt também acredita que o livro de Oséias, havendo sido 

levado para o sul com a queda de Samaria, sofreu desenvolvimento. Ele dá os 

seguintes textos: 1,1.7; 3,5; 4,15; 5,5; 6,11. Quanto à mensagem de salvação, esse 

autor considera que, a despeito de passagens como 1,7; 3,5, que possuem um tom 

nitidamente de acréscimo, é difícil comprovar que não haja a autoria de Oséias para 

“grande parte do livro”.105 

Quanto à sua estrutura, o livro de Oseias pode dividir-se em três grandes 

partes:106 a primeira delas (1,2-3,5) narra o casamento do profeta Oseias, seus filhos 

e trazem ditos do profeta; a segunda (4,1-12,11) traz vários ditos proféticos. Hans 

Walter Wolff também admite que, nessa parte, é mais difícil identificar as unidades 

porque elas foram reunidas sem introdução e sem final.107 E, finalmente, a terceira 

parte, composta, segundo Hans Walter Wolff, teria a coleção de ditos posteriores de 

Oseias (“o último período do Reino do Norte”).108 Porém, outros autores preferem 

outras divisões, embora a ocorrida entre 1,2-3,5 e 4,1-14,10 permaneça geralmente 

inalterável. As divergências ocorrem em relação ao texto após 4,1. Por exemplo, 

David A. Hubbard aceita praticamente uma estrutura semelhante à de Hans Walter 

Wolff, ou seja, a divisão do livro de Oseias em 1,2-3,5; 4,1-12,11; 12,12-14,8. No 

entanto, Jorge Mejía o divide em três grandes seções: 1,2-3,5; 4,1-14,1; 14,2-10. Essa 

                                                 
100 MARTIN-ACHARD, Robert. Oséias. In: AMSLER, Samuel. Os profetas e os livros proféticos. 
São Paulo: Paulinas, 1992 (biblioteca de ciências bíblicas), p.71. 
101 SCHMIDT, Werner H. Introdução ao Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 1994, p.196. 
102 HOMBURG, Klaus. Introdução ao Antigo Testamento. 4ª ed. (corrigida). São Leopoldo: Sinodal, 
1981, p.154. 
103 SELLIN, Ernst; FOHRER, George. Introdução ao Antigo Testamento. São Paulo: Academia 
Cristã, 2007, p.597. 
104 Ibidem, p.597. 
105 SCHMIDT, Werner H., op. cit., p.196-197. 
106 Segundo WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.29-31 da introdução. 
107 Ibidem, p.30 da introdução. 
108 Ibidem, p.30-31 da introdução. 
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última parte “contém apenas um oráculo de promessa que reverte a situação 

anterior”.109 Também Martin J. Buss divide o livro em três grandes partes: capítulos 

1-3, 4-11 e 12-14;110 Henry McKeating prefere dividi-lo em duas: 1-3 e 4-14;111 

também Francis I. Andersen e David Noel Freedman adotam essa opinião.112 

 De qualquer forma, fica evidente que 1,2-3,5 e o texto a partir de 4,1 eram 

originariamente independentes, como o podem demonstrar o tom narrativo da 

primeira parte (1,2-3,5), um tanto vinculado à biografia de Oseias, e a fórmula “ouvi 

a palavra de Javé, filhos de Israel!” de 4,1, que inicia a outra grande seção. 

 Assim, o trecho de 4,1-19 encaixa-se no início de uma obra originalmente 

independente a qual foi “costurada” com a primeira (1,2-3,5). 

Quanto à data a que o texto selecionado poderia pertencer, não se pode ter 

tanta precisão. É preferível que tenhamos ali o período que antecedeu à invasão 

assíria de 732 a.C., já que não se encontra nenhuma referência sobre esse 

acontecimento, embora as ameaças do profeta já se façam sentir (4,9-10), e o v.19 

(“envolveu um vento a ela, conforme as asas dele”), pode já fazer referência à 

ameaça assíria que se vê no horizonte. Portanto, é possível situá-la entre os anos de 

740 e 733 a. C. 

 

1.7 — Considerações finais 

 Quando se estuda Oseias 4,4-19, percebe-se como ele é um texto que 

apresenta várias aparentes rupturas concernentes à sua constituição; mas, ao se olhar 

mais de perto para ele, nota-se que tais partes não constituem problema para a sua 

unidade. E esse foi o assunto discutido no presente capítulo. 

Primeiramente delimitou-se o texto a ser analisado neste estudo, ou seja, 

Oseias 4,4-19, compreendendo-se que 4,1-3 não está tematicamente relacionado ao 

restante do capítulo, mas que serve de introdução à segunda grande coleção de ditos 

proféticos que se estende até 14,10. 

 Depois, trabalhou-se a sua coesão, que foi confirmada mediante a análise da 

repetição de termos em várias partes do texto (por exemplo, da palavra “sacerdote” 

nos vv. 4, 9, e “independência”, nos vv.10-15, 18), da substituição (por exemplo, 
                                                 
109 “14,2-10 contiene solamente um oráculo de promesa que revierte la situación anterior. El perdón y 
la restauración paradisíaca son anunciados a un Israel que acepta la penitencia, como la primera parte 
del libro concluía también con un mensaje escatológico de conversión” (MEJÍA, Jorge, op. cit., p.10). 
110 BUSS, Martin J., op. cit., p.28-37. 
111 McKEATING, Henry, op. cit., p.9-10. 
112 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.57. 
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quando palavras diferentes apontam para o mesmo tema: “sacerdote” no v.4, “ser 

sacerdote” no v.6, “sacrificam” e “queimam”, no v.13 e, por fim, ídolos, no v.17) e 

da relação de pronomes e sufixos pronominais. Mesmo quando o sujeito da oração 

muda da segunda pessoa do singular para a terceira masculina do plural (como é o 

caso dos vv.5-6 e 7-10), a coesão se dá por repetição e por substituição de termos. 

 Após todo o trabalho de estabelecer as bases textuais da perícope mediante a 

análise de sua coesão, procedeu-se ao estudo de seu estilo. O texto, poético, pode 

dividir-se em quatro seções, a saber: vv.4-6, 7-10, 11-14 e 15-19; isso, por se 

entender que, separadamente, cada uma delas contém sua própria construção 

sintática, com seu eixo próprio, não obstante pertencerem a um todo maior. 

 Quanto ao gênero, a perícope se caracteriza pelos ditos proféticos de denúncia 

e ameaça, aparecendo também cláusulas de lamentação (por exemplo: “foi destruído 

o meu povo, sem o conhecimento!”, v.6). Mas o que caracteriza toda a passagem é o 

julgamento na forma como ocorreria no tribunal, ou melhor, nas seções próximas à 

porta da cidade. 

 Como é possível perceber, o texto de Oseias 4,4-19 apresenta muitas 

dificuldades textuais que, por sua vez, implicam em questões relativas à sua 

estrutura. Isso se deve a muitos fatores, como talvez à sua transmissão através de 

milênios, em verões diferentes etc. Porém, é possível que ele seja a costura de 

diversos fragmentos juntados devido à temática comum. 

 Temática sobre a qual se discorrerá no próximo capítulo. 
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Capítulo 2 — “Foi destruído o meu povo sem conhecimento” (v.6) 

 

No capítulo precedente, estudou-se a forma de Oseias e o lugar a que pertence 

o texto, ou seja, o seu contexto histórico e a sua relação com os demais ditos do 

profeta, como estão organizados no livro. Agora, resta discutir seus conteúdos, com o 

objetivo de apreender seu sentido. 

 É comum que se interprete a profecia de Oseias com referência apenas à 

moralidade e às práticas religiosas taxadas de idolátricas. Assim, cria-se um quadro 

um tanto caricatural de Israel de seu tempo, em que se pensaria apenas em sexo e em 

cultos que ofendiam a Javé. Em outras palavras, tal leitura permanece no nível do 

moralismo e do simbólico. Mas, a proposta do presente estudo é procurar 

aprofundar-se na análise do texto do profeta e, dentro do possível, cavar até as razões 

que teriam motivado Oseias a exercer a sua crítica. Perceber-se-á que os motivos não 

eram moralistas ou apenas religiosos; porém, morais e que a religião servia de 

coberta para as verdadeiras corrupções. 

Para isso, seguir-se-á a divisão de Oseias 4,4-19 em seções ou estrofes, 

divisão essa realizada no capítulo anterior, para mostrar que a acusação de Javé por 

meio do profeta e a ameaça que se torna conseqüente dela se dirigem aos sacerdotes 

e às elites classificadas aqui como “Israel-Efraim”. Isso não significa que toda vez 

que aparecerem esses nomes, seja em Oseias, seja nos profetas em geral, eles tenham 

a conotação que se dá nesta leitura, mas que, no capítulo 4 e em outras porções de 

Oseias (como nos profetas), tal significado parece comum. 

 

2.1 — “Eis! Tu o conhecimento rejeitaste” (v.6) 

 Na primeira seção, as palavras proféticas dirigem-se diretamente ao 

sacerdote, mas, como foi apresentado no capítulo 1 deste estudo, com a forma de 

discursos de acusação realizados em processos judiciais que ocorriam junto à porta 

da cidade: 
4Em especial, homem não contenda 
  e não julgue homem 
 e o teu povo como contendas de sacerdote 
5E tropeçarás de dia 
  e tropeçará também [o] profeta contigo de noite 
  e aniquilarei a tua mãe. 
6Está destruído o meu povo sem o conhecimento 
 Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
  e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 
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  e esqueceste a instrução de teu deus, 
  esquecerei de teus filhos em especial eu 

 

 Esta seção, que se inicia de maneira um tanto obscura na forma (como se 

encontra no Texto Massorético), possibilita uma leitura sociológica na qual os 

agentes principais são, provavelmente, os sacerdotes de santuários estatais, como o 

de Betel. Para realizar uma análise mais acurada dessa temática, seguir-se-á o fluxo 

temático relativo a sacerdotes refletindo sobre a acusação que lhes é feita seguindo-

se a fórmula de processo judicial (v.4) e o conteúdo da acusação, ou seja, a sua falha 

em cumprir o seu papel de instruir o povo, o que caracterizará a ameaça e a sentença 

proferidas nos vv.5-6. 

 

2.1.1 — Sobre contendas, tribunais e sacerdotes 

 No v.4, existe a dificuldade de se estabelecer uma tradução correta a respeito 

dos primeiros versos: “em especial homem não contenda/e não julgue homem”. A 

Septuaginta traz: “que ninguém seja julgado, e que ninguém acuse”.113 E a seguir: “e 

o teu povo como contendas de sacerdote”, traduzido por ela da seguinte forma: “mas 

o meu povo [é] como o sacerdote que contradiz”, o que também possui suas 

dificuldades de sentido. Note-se que, nessa última linha, a versão grega traz “o meu 

povo”, sendo que o texto hebraico tem “o teu povo” (e assim também a siro-hexapla, 

que mantém o pronome possessivo de segunda pessoa do singular, “teu”). A última 

linha do versículo 4: “e o teu povo como contendas de sacerdote” é um tanto difícil 

de interpretar, de maneira que a Biblia Hebraica Stuttgartensia sugere que essa linha 

seja possivelmente lida como “e eu sou o que contende contigo, (ó) sacerdote” ou “e 

contigo contendo, (ó) sacerdote”.114 

 Já foi dito nos capítulos anteriores que as palavras “contender”, “contendas 

de” e “processar” evocam linguagem e “lugar” relativos a processos e tribunais. Essa 

é a leitura que Hans Walter Wolff faz do uso de ryb, que “inclui processo legal e 

decisão judicial”115 No entanto, ele prefere a seguinte correção para a última linha do 

                                                 
113 O manuscrito da Septuaginta n°49 (século 11), que está na Biblioteca Laurenciana em Florença, 
traz “ninguém seja acusado”. Assim também está no manuscrito de n°86 (século 9°-10°), que está na 
biblioteca do Vaticano. 
114 Leitura aceita por James Luther Mays (op. cit., p.65) e Andrew A. Macintosh (op. cit., p.134). 
115 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.76. Cf. também, sobre a raiz byr ryb, JENNI, Ernst; 
WESTERMANN, Claus. Theological lexicon of the Old Testament. Peabody: Hendrickson, 1997, byr 
– to quarrel, v.3, p.1535-1540. 
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v.4: “e o meu processo é contra ti, ó sacerdote!”116, ou seja, Javé leva o sacerdote 

como réu. Outros autores também apresentam compreensão semelhante do texto: 

James Luther Mays traduz por “minha queixa é contra ti, ó sacerdote”,117 e Andrew 

A. Macintosh, por “ó sacerdote, minha acusação é contra ti”;118 Henry McKeating já 

lê: “a disputa contra ti, falso sacerdote, é minha”;119 Francis I. Andersen e David 

Noel Freedman: “De fato, minha contenda é contigo, sacerdote”;120 Derek Kidner: 

“pois contigo é a minha contenda, ó sacerdote”;121 e também Jorge Mejía segue a 

mesma tendência justificando a possibilidade de assim traduzir a frase hebraica por 

simples mudança de vocalização: “Meu pleito é contigo, sacerdote”.122 

 Essas mudanças ocorrem pela simples alteração de sinais vocálicos hebraicos; 

porém, não se recomenda que se altere o texto massorético apenas porque está 

ininteligível. Neste caso, vale o critério da crítica textual segundo o qual é melhor 

manter a lição mais difícil. Assim, mantém-se a tradução realizada no início deste 

estudo: “e o teu povo como contendas de sacerdote”. Otto Schmoller traduz: “E o teu 

povo é semelhante àqueles que contendem com o sacerdote”;123 e Esequias Soares: 

“Porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote”.124 Porém, e de 

qualquer forma, o sentido do texto, embora obscuro pelo atual estado em que ele se 

encontra, parece girar em torno do tema “processo judicial e acusação”. É possível 

que o tema se torne mais claro nas palavras que estão nos versículos seguintes. 

Porém, ainda no v.4, é possível ligá-lo aos processos judiciais que ocorriam ao lado 

do portão. Talvez uma alusão ao tribunal, no qual Javé levanta acusação contra o 

sacerdote.125 Isso faz lembrar o uso da palavra profética, aqui dita na forma de 

julgamento. É como se Javé fosse a parte que pronunciava a sentença. 

 Especialmente aos sacerdotes (mas também ao “profeta”) dirige-se a ameaça 

presente no v.5: 

E tropeçarás de dia 
e tropeçará também [o] profeta contigo de noite 

                                                 
116 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.70. 
117 MAYS, James Luther, op. cit., p.65. 
118 MACINTOSH, Andrew A., op, cit., p.134. 
119 McKEATING, Henry, op. cit., p.94. 
120 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.342. 
121 KIDNER, Derek, op. cit., p.49. 
122 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.49,52. 
123 SCHMOLLER, Otto. The book of Hosea expounded – tradução com adições de James Frederick 
McCurdy. Nova Iorque: Scribner, Armstrong, and Company, 1876, p.49. 
124 SOARES, Esequias. Oséias: a restauração dos filhos de Deus. 3ª ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2002, 
(série comentário bíblico), p.68. 
125 MAYS, James Luther, op. cit., p.66. 
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e aniquilarei a tua mãe. 

 

 Sacerdote e profeta perfazem o par objeto das palavras proféticas. “Tropeçar” 

ou “cambalear” durante o dia. Provavelmente, refere-se a profetas cultuais que, ao 

lado de sacerdotes, fazem oráculos “profissionalmente” (ver, por exemplo, os casos 

em 1Reis 22,6.10-12. 24; Miqueias 3,5-8. 11). Mesmo pertencendo ao contexto 

judaíta, é possível traçar um paralelo de Miqueias 3,11 com a realidade expressa em 

Oseias 4,5: 

Os chefes dela por presente julgam 
e os sacerdotes dela por dinheiro ensinam 
e os profetas dela praticam adivinhação 
e apóiam-se em Javé dizendo: 
“Não [está] Javé em nosso meio? 
Não virá sobre nós mal”. 

 

 Provavelmente, é a profetas semelhantes que o dito de Oseias se refere. Por 

isso ambos “cambalearão”. E tanto sacerdote (o destinatário da palavra) quanto 

profeta (de quem se fala) “tropeçarão”. O uso do verbo lvk kxl, “cambalear”, 

“tropeçar”, pode se referir ao fato de eles cambalearem famintos ou tropeçarem, 

quando estiverem fugindo dos inimigos,126 procurando se esconder. O termo 

hebraico possui ambos os sentidos. Ludwig Koehler e Walter Baumgartner 

traduzem-no por “tropeçar” (straucheln, stolpern)127, Heinrich W. F. Gesenius 

também apresenta os dois significados: “cambalear” e “tropeçar”.128 

 Esse verbo aparece em Oseias 5,5: “E Israel e Efraim tropeçarão conforme a 

ofensa deles”; e também em Oseias 14,2: 

Volta, Israel, para Javé o teu deus! 
Eis! Tropeçaste na tua iniqüidade! 

 

 Dessa forma, o termo traz o sinônimo de cair (“tropeçar”) e de se sentir 

instável (“cambalear”). Como o Israel de Oseias 5,5; 14,2, também o sacerdote e o 

profeta cairão. Observa-se que “profeta” é citado na segunda linha para fazer paralelo 

poético a “sacerdote”, mas em nenhuma outra passagem do texto em estudo volta-se 
                                                 
126 Cf. HARRIS, Robert Laird. lv^K* kashal. In: HARRIS, Robert Laird; ARCHER JR., Gleason L.; 
WALTKE, Bruce K. (org.). Dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento. São Paulo: 
Vida Nova, 1998, p.753. 
127 KOEHLER, Ludwig; BAUMGARTNER, Walter. Hebräisches und Aramäiches Lexikon zum Alten 
Testament. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2004, lvk, v.1, p.478. Cf. também HOLLADAY, William L. 
Léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2010, lv^K*, p.234. 
128 GESENIUS, Heinrich W. F. Gesenius’ Hebrew-Chaldee lexicon to the Old Testament. Editado e 
ampliado por Emil Kautzsch. Michigan, Baker Book House, 1992, lv^K*, p.418. 
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a falar dele.129 Pelo contrário, é apenas de sacerdote que se falará. Como escreve 

Hans Walter Wolff, essa afirmação se refere, não à “culpa do sacerdote, mas à sua 

conseqüência”.130 Pode ser este o caso, embora William Rainey Harper pense que o 

verbo “tropeçarás” se refira à culpa do religioso.131 

 O desfecho se dá na terceira linha: “e aniquilarei a tua mãe” (v.5). Percebe-se 

que a Septuaginta junta “noite” à última linha (“à noite assemelhei a tua mãe”). Já a 

Biblia Hebraica Stuttgartensia propõe emenda: “e aniquilarás o teu povo”, pela 

simples mudança de sinais vocálicos, preservando-se as formas consonantais das 

palavras, com exceção dos termos traduzidos por “tua mãe”, que inicia com a letra 

‘alep (;m#a!, ’imeka) e “teu povo”, que começa com ‘ayin (;m#u!, ‘ameka). A 

Septuaginta traduz: “à noite assemelhei a tua mãe”, sendo que a Vulgata entendeu da 

seguinte forma: “de noite fiz calar a tua mãe” (nocte tacere feci matrem tuam),132 que 

tem o sentido que dá a siro-hexapla: a versão de Teodocião, por exemplo, traduz 

“silenciar”. 

 É possível que a morte da mãe, como ápice desses três primeiros versos, se 

relacione ao desaparecimento da estirpe, ou seja, de toda a família sacerdotal. O v.6 

menciona os filhos do sacerdote, que serão esquecidos por Javé; em Jeremias 22,26, 

a palavra de Javé ameaça o rei e a sua mãe; e Amós 7,17 menciona a desgraça sobre 

a família do sacerdote Amasias (sua mulher e seus filhos).133 Assim, é possível que, 

ao mencionar a mãe do sacerdote, a palavra profética ameace destruir a sua própria 

“raiz”, origem. Mesmo sendo essa uma leitura coerente e aceitável, existem autores 

que preferem interpretar “tua mãe” (v.5) metaforicamete, ou seja, como alusão ao 

próprio Reino de Israel.134 

 O versículo 6 inicia com a seguinte lamentação: “está destruído o meu povo 

sem o conhecimento”. A Septuaginta não segue o mesmo sentido: “o meu povo 

tornou-se semelhante a quem não tem conhecimento”. Provavelmente, o tradutor 

entendeu que se tratava da raiz I hmd dmh, “parecer-se com”, “ser semelhante”, em 

                                                 
129 Por isso, vários autores acreditam que a linha: “e tropeçará também [o] profeta contigo de noite” se 
constitui em glosa, ou seja, a releitura judaíta com referência aos profetas cultuais, como se encontram 
citados em Miqueias 3,11; Jeremias 2,8; 14,14-16; 18,18; 23,11. Cf., por exemplo, WOLFF, Hans 
Walter. Hosea, p.77. 
130 “The perfect consecutive, ‘You shall stumble’ (tlvkw) has a future, resultative meaning and therefore 
describes not the priest’s offense, but its consequences” (ibidem, p.77). 
131 HARPER, William Rainey, op. cit., p.253. 
132 Biblia Sacra Vulgata: iuxta vulgatam versionem. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984. 
133 Cf. WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.78; MAYS, James Luther, op. cit., p.66. 
134 Cf. HUBBARD, David A., op. cit., p.109. 
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vez de II hmd dmh, que, no nifal, significa “ser destruído”, “ser aniquilado”. Daí o 

sentido do verbo, no grego: “ser assemelhado”. 

 Como afirma Hans Walter Wolff, menciona-se no v.6 a culpa do sacerdote. A 

lamentação aponta para as conseqüências de tal culpa: “está destruído o meu povo”. 

O mesmo verbo é utilizado no v.5: “destruirei a tua mãe”. Agora, Javé lamenta que 

seu povo está destruído. “Meu povo” é expressão importante como elemento 

diferencial de “tua mãe” (v.5). Não se refere ao grupo sociológico a que pertence o 

sacerdote, mas provavelmente ao defendido pelo profeta. Como afirma Hans Walter 

Wolff, “meu povo” evoca a misericórdia e a compaixão divinas,135 porém, pode 

assumir aqui caráter distinto e característico. 

 

2.1.2 — Sobre sacerdotes, conhecimento de deus e sua instrução 

 O povo de Javé está arruinado “sem o conhecimento” (v.6). É possível que 

“sem conhecimento” não se refira ao povo, que sofre as conseqüências, mas ao 

sacerdote que o rejeitou, conforme segue no texto. Assim, o povo está arruinado 

porque o sacerdote rejeitou o conhecimento de Javé e, em vez de viver a religião 

pautado no amor e na solidariedade (Oseias 6,6), faz uso dela segundo interesses 

pessoais e de classe. 

 Percebe-se que “conhecimento” forma par com “instrução de teu deus”: 
6Está destruído o meu povo sem o conhecimento 
 Eis! Tu o conhecimento rejeitaste, 
  e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote, 
  e esqueceste a instrução de teu deus, 
  esquecerei de teus filhos em especial eu 

 

 Mas em que consiste ele? Segundo Hans Walter Wolff, a palavra se relaciona 

“ao conhecimento da vontade revelada de deus”, o que inclui a memória tradicional 

de seus grandiosos feitos (a saída do Egito, por exemplo).136 Em outras palavras, o 

sacerdote não se encarregava de transmitir os mandamentos para o povo. Assim, o 

dito profético pode se referir ao conhecimento técnico do sacerdócio, ou seja, acusa-

se o ministro religioso por não desempenhar suas obrigações a não ser 

“mecanicamente”, caso seja possível aplicar essa palavra aqui. Hans Walter Wolff 

escreve: 

                                                 
135 Cf. WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.79. 
136 Ibidem, p.79. 
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Já que em adição Oseias fala da hr*oT escrita (8,12), parece que o mais 
provável é que ele viu a culpa do sacerdote em sua consciente negligência de 
seus deveres em transmitir e ensinar a lei, direitos que lhe foram dados 
quando Javé primeiramente se revelou como o deus da aliança de Israel. Já 
que para Israel a torá era a instrução de deus para a vida (Dt 32.47), ao 
negligenciar o seu dever principal, o sacerdote carregava a responsabilidade 
pela destruição do povo de deus.137 

 

 Também William Rainey Harper define o termo como “conhecimento da 

vontade revelada de Deus”,138 e David A. Hubbard mantém leitura semelhante ao 

entender que “conhecimento”, nessa passagem, refere-se à omissão do sacerdote em 

transmitir a “instrução da aliança”.139 Como escreve James Luther Mays:  

“Conhecimento” é aprender e obedecer a vontade do Deus da aliança com 
devoção e fidelidade”.140 

 

 Gerhard von Rad, por sua vez, acredita que “conhecimento de deus” se 

relacione ao conhecimento das ações salvíficas de Javé.141 

 Walter Brueggemann, em seu livro Tradition for Crisis: A Study in Hosea, 

relaciona o ministério profético (e usa Oseias como paradigma) como o portador das 

tradições históricas (do êxodo, dos patriarcas, da peregrinação e do período pré-

monárquico) e das tradições legais (o decálogo e o deuteronômio).142 Assim como 

outros intérpretes, ele também admite que, com base no decálogo, o profeta Oseias se 

colocou em polêmica contra o sincretismo relacionado com a aproximação que fez 

Israel com o culto cananeu.143 E mesmo quando ele se refere aos demais 

mandamentos, relacionando-os, assim, com os conteúdos do livro de Oseias, parece 

que se restringe ao relacionamento vertical entre Israel e Javé. Ele escreve: “a 

verdadeira ofensa (...) não se dá nas relações sociais e comunitárias, mas na sua 

recusa ou inabilidade para viver fielmente com seu Deus”.144 Mais adiante, ele ainda 

cita novamente as práticas cultuais cananeias como elementos de perversão e 
                                                 
137 “Since in addition Hosea speaks of the written hrwt (8:12), it seems the most probable that he saw 
the priest’s guilt in his conscious negligence of his duties of transmitting and teaching the law, duties 
which were given him when Yahweh first revealed himself as the covenant God of Israel. Since to 
Israel the Torah was God’s instructionfor life (Dtn 32:47), by neglecting his primary duty the priest 
bears responsibility for the destruction of the people of God” (ibidem, p.79). 
138 HARPER, William Rainey, op. cit., p.254. 
139 HUBBARD, David A., op. cit., p.110. 
140 “ ‘Knowledge’ is learning and obeying the will of the covenant God in devotion and faithfulness” 
(MAYS, James Luther, op. cit., p.69). 
141 RAD, Gerhard von, op. cit., p.572. 
142 BRUEGGEMANN, Walter, op. cit., p.13-54. 
143 Ibidem, p.38-39. 
144 “The real offense of Israel in false witness is not in social community relations but in their refusal 
or inability to live faithfully with this God” (ibidem, p.42). 
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abandono da lei,145 chegando a cometer ritos de prostituição cúltica.146 A imagem da 

prostituição147 refere-se, na opinião desse autor, ao afastamento de Israel de seu deus. 

Parece que, para Walter Brueggemann, se torna tão evidente que o ponto central dos 

discursos de Oseias seja a violação da aliança, que todas as violências praticadas e 

todos os crimes cometidos deixam de ser concretos debaixo da abstração que ele 

produz em relação ao tema. Afinal, esse “Israel” quebra a aliança, mas que aliança e 

em que consiste a sua violação? É necessário sair das nuvens e colocar os pés no 

chão. E também porque “Israel” se torna um conceito muito abrangente e necessita 

de esclarecimentos, que serão dados no capítulo 2. Há de se fazer justiça ao autor 

mencionado dizendo que, ao citar Juízes 20,12-13 em relação com Oseias 9,9.15a. 

10,9 e 12,11, ele admite que “a preocupação central da narrativa é a solidariedade e o 

bem-estar da comunidade”,148 mas não aprofunda o tema para os níveis econômicos e 

sociais. Embora possua considerações que cheguem perto, como a que define uma 

compreensão do Israel da aliança vinculada à do decálogo e, baseado nela, afirme 

que em todos os âmbitos da vida, Israel falhou como a comunidade da aliança, 

Walter Brueggemann conclui o item sumarizando a questão do sincretismo e, em 

termos gerais, da quebra da aliança. 149 

 Ainda é interessante citar as observações de Henry McKeating a respeito da 

expressão “conhecimento de deus”. Para esse autor, ela abrange piedade, 

religiosidade, ética, e os sacerdotes são acusados de não o ensinarem ao povo.150  

 Como se pode observar, todos esses autores compartilham da idéia segundo a 

qual o sacerdote é acusado de desprezo à sua obrigação de ensinar a instrução de 

Javé, o deus da aliança. Porém, em grande medida, eles ainda se atêm a uma 

concepção puramente religiosa, ou “espiritual”, do problema. Falta localizá-lo na teia 

da vida, nas relações sociais que se expressam por todos os aspectos, inclusive o 

econômico e o político. Assim, não é possível falar de religião daquele contexto em 

que vivia o profeta Oseias, sem vinculá-la à realidade social, a qual se expressava 

                                                 
145 Ibidem, p.43-50. 
146 Ibidem, p.50-54. 
147 Comentar-se-á á respeito da raiz hebraica znh e correlatos no capítulo seguinte. 
148 “The twofold use of Israel shows that the central concern of the narrative [ele se refere a Juízes 
20,12-13] is the solidarity and well-being of the community” (ibidem, p.146, n.7). Cf. também a p.42, 
na qual, após citar Oseias 7,1b, esse autor admite a respeito do “ladrão” aqui mencionado: “atos 
políticos e cultuais e políticas governamentais também podem ser descritos nesses termos” [“cultic 
and political acts and governmental policies may also be described in these terms”] (p.42). 
149 Ibidem, p.43. 
150 McKEATING, Henry, op. cit., p.95-96. 
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economicamente e politicamente, no modo de produção tributário. Dessa forma, 

caberia ao sacerdote, não apenas falar o que Javé quer, mas vivê-lo na prática do 

direito e da justiça (tema muito caro aos profetas). Provalmente, o “conhecimento” 

ou “instrução” de Javé a que Oseias se refere não signifique tanto um corpo 

doutrinário ou práticas religiosas alheias à vida (havia muito disso em Israel, ver 

Oseias 4,12-15; 10,1), mas o respeito aos costumes que visavam garantir o direito de 

todas as pessoas, não apenas das que estavam ligadas ao poder. Assim, tais reflexões 

tendem a considerar como mais profundas as considerações que inserem o ministério 

dos profetas no âmbito econômico, político e social.151 Tal posicionamento, o 

defende Milton Schwantes quando, ao escrever sobre profeta Amós, apresenta o 

elenco dos que estão em sua mira: os que compõem as elites que controlam o estado 

de Israel, ou seja, o exército, os ricos e poderosos que habitavam as cidades, os que 

exerciam suas funções nos templos estatais e, enfim, os que exerciam papel efetivo 

no governo.152 É, portanto, estranho que se mencione os profetas como pessoas 

idealistas, que pensassem em certa prática religiosa “ortodoxa”, mas desprendidos da 

real situação em que o povo vivia. Talvez seja necessário mudar o olhar exegético, 

olhar esse que perceba vida emanando das palavras dos profetas, vida real, que tem 

necessidades, que deseja, que contesta. Por isso, os aspectos sociais, econômicos e 

políticos também são fundamentais para a sua exposição como intermediários entre a 

divindade e o povo. 

 Esse modo de interpretar os termos “conhecimento” e “instrução”, 

relacionando-os com a prática de vida fincada na solidariedade e no respeito aos 

direitos do outro, pode ser reforçado com as seguintes passagens: Oseias 5,4 e 6,6. 

Enquanto a primeira afirma como as instâncias no poder “a Javé não conheceram”, a 

segunda é clara quanto ao conhecimento que ele espera de Israel e, no caso do texto 

em estudo, do sacerdote: 

Eis! Solidariedade quero e não sacrifício, 
e conhecimento de deus mais que holocaustos! 

 

                                                 
151 Para uma boa introdução sobre esse assunto, cf. FARIA, Jacir de Freitas. Profetas e profetisas na 
bíblia: história e teologia profética na denúncia, solução, esperança, perdão e nova aliança. São Paulo: 
Paulinas, 2006 (coleção bíblia em comunidade; série teologias bíblicas, 5), capítulo 5, p.91-102. 
152 SCHWANTES, Milton. A terra não pode suportar suas palavras: reflexão e estudo sobre Amós. 
São Paulo: Paulinas, 2004 (coleção bíblia e história), p.57-81. 



 60

 Solidariedade é conhecimento de deus; em outras palavras, a prática da 

justiça.153 Mas não é dessa forma que os sacerdotes se comportam ou moldam suas 

vidas. Eles rejeitam o conhecimento de Javé e sua instrução. Cabe aqui uma 

observação de Milton Schwantes sobre esses dois termos: 

Há proposta de conteúdo para este amanhã: 
“Solidariedade” e “conhecimento de Javé”. Esta é a torá. Os mandamentos e 
a memória exodal são os conteúdos centrais para este amanhã.154 

 

 Nesse contexto aparecem abaixo, na perícope em estudo, como pessoas que 

seguem seus próprios interesses, sem qualquer consideração pelas pessoas (cuja 

maioria era de agricultores) que lhes trazem sacrifícios e ofertas. Por isso, o profeta 

pronuncia novamente a sentença: “e assim te rejeitarei de ser meu sacerdote” (v.6). 

 Ainda no mesmo versículo, muitos manuscritos trazem: “e eu te rejeitarei de 

ser meu sacerdote” (yl! /h@K^m! yn!a& ;s=a*µm=a#w+). De fato, deve-se perguntar por 

possível corrupção textual, já que a Septuaginta também acrescenta um pronome 

pessoal: “eu também te rejeitarei de ser meu sacerdote” (kagw. avpw,somai 
se. tou/ i`erateu,ein moi). O aparatus crítico da Biblia Hebraica 

Stuttgartensia levanta a questão se a forma no Texto Massorético não esteja 

corrompida de algum manuscrito hebraico que se aproxime da versão dos setenta. De 

qualquer maneira, ela supõe emenda na forma ;as=a*µm=a#w+, existente no texto 

hebraico. O verbo está no qal imperfeito, primeira pessoa comum singular da raiz sma 

(“rejeitar”); sendo que muitos manuscritos trazem a forma isamaw, aventa-se a 

possibilidade de se ler: yna isamaw (“eu te rejeitarei”) já que o álef (a) do pronome 

pode ter se fundido na forma verbal. 

 O sacerdote é considerado como o responsável pela destruição do povo por 

rejeitar o conhecimento. Mas tal procedimento não pode ser compreendido apenas 

como a atitude de negligência em ensinar o povo. À luz do contexto de Oseias (como 

se discutirá ainda mais abaixo e no próximo capítulo), rejeitar o conhecimento é agir 

contrariamente à instrução de Javé, o que implica atitudes concretas desses 

                                                 
153 Milton Schwantes observa que Oseias “anuncia o ‘fim do reinado’ (1,4), não só do rei, e proclama 
que Javé não quer sacrifícios, templos, porém ‘solidariedade'/hesed (6,6)” (SCHWANTES, Milton. 
Breve história de Israel. São Leopoldo: Oikos, 2008, p.45). 
154 SCHWANTES, Milton. Do jeito da traça. Por trás das palavras. São Leopoldo: CEBI, ano 15, 
n.87, 1995, p.29. Em outro texto, o mesmo autor compara “conhecimento de deus” a “ações 
solidárias”, “salvíficas” e “o encontro ético” (cf. SCHWANTES, Milton. Solidariedade e 
conhecimento de deus – enfoques proféticos em Oseias 6.1-11. Estudos Bíblicos. Petrópolis: Vozes, 
v.100, n.4, 2008, p.58). 
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sacerdotes. Desse modo, rejeitar o conhecimento aplica-se primeiramente ao 

sacerdote como aquele que ofende a Javé com seus atos. E para tanto eles buscavam 

manter seu status, seus privilégios e poderes mediante procedimentos que os 

colocavam em conflitos com o “conhecimento de deus”. 

Resta perguntar em que sentido se dá realmente essa rejeição. A essa questão 

procurar-se-á a resposta na análise das estrofes seguintes. 

 

2.2 — “O pecado do meu povo devoram” (v.8) 

 Na segunda seção do texto analisado (ou seja, os vv.7-10), a sequência de 

ditos de Oseias continua sua carga de acusações e sentenças contra os sacerdotes: 
7Conforme o multiplicar deles, 
  assim pecaram diante de mim. 
  A glória deles em vergonha farei mudar. 
8O pecado do meu povo devoram 
  e para a transgressão deles levam o desejo dele. 
9E acontecerá tanto ao povo quanto ao sacerdote 
  e visitarei sobre ele o caminho dele 
  e a obra dele retribuirei para ele. 
10E comerão e não se saciarão, 
   induzirão à independência e não aumentarão. 
   Eis! A Javé deixaram de observar! 

 

 Em caráter de continuidade da seção discutida no item anterior (vv.4-6), ainda 

se percebe o mesmo assunto; porém, é possível segmentar o texto para dele extrair 

compreensão melhor da realidade contestada pelo profeta. Os sacerdotes, que 

rejeitam praticar o conhecimentio de Javé, articulam-se em volta do altar para 

ritualizarem sua devoção a ele. Mas o profeta, falando em Nome desse deus, traz em 

relação a eles acusações e ameaças. 

 

2.2.1 — Sobre sacerdotes 

 O v.7 reza: “conforme o multiplicar deles, assim pecaram diante de mim”. 

Quanto mais sacerdotes, mais pecado. Assim, esse versículo inicia-se com séria 

acusação contra os sacerdotes. Como afirma Hans Walter Wolff: “a expansão de 

atividade religiosa, com seu aumento nos funcionários do culto, significavam para 

Oseias apenas um aumento de pecado”.155 Normalmente, os comentaristas parecem 

                                                 
155 “The expansion of religious activity, with its increase in cultic personnel, meant for Hosea only an 
increase of sin” (WOLFF, Hans Walter, Hosea, p.81). 
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aceitar que o texto seja referência aos líderes religiosos, encarregados dos 

santuários.156 

 E, logo adiante, o mesmo versículo 7 também diz: “a glória deles em opróbrio 

farei mudar” (rym!a* /olq*B= <d*obK=). Isso é lido como Tiqqun Soferim: “a minha 

glória” (yd!wbk);157 mas, neste caso, a Septuaginta preserva o sentido do Texto 

Massorético: “a glória deles” (th.n do,xan auvtw/n eivj avtimi,an 
qh,somai). Na correção dos escribas (Tiqqun Soferim) entende-se que, nesse 

versículo, haja referência à glória de Javé. Porém, é possível que o texto massorético 

esteja correto ao se referir à “glória deles”, ou seja, dos sacerdotes que se 

multiplicam. Hans Walter Wolff faz uma afirmação interessante ao escrever que a 

“honra deles” consistia no “conhecimento de deus” e sua ausência seria 

acompanhada de todas as atitudes condenadas na estrofe.158 Por outro lado, Andrew 

A. Macintosh traduz “o prestígio deles”,159 o que não se distancia muito do 

entendimento de William Rainey Harper, o qual compreendeu “a glória deles” no 

sentido de “a posição deles”.160 

 A “glória”, portanto, é algo “deles” e não de Javé (ver, por exemplo, Oseias 

9,11 e 10,5). Em 10,5, também existe o contexto político-religioso na referência a 

Samaria (político) e Bete-Áven (religioso). Aqui ela também se liga às novilhas e aos 

sacerdotes. É dessa glória que se trata no v.7, ou seja, a expressão de força que se 

apresenta pelo aparato estatal e religioso. Provavelmente, é disso que se diz: “a glória 

deles em vergonha farei mudar”. Há de se pensar que, ainda nos dias de Jeroboão II 

(786-746 a. C.),161 o reino de Israel passava por prosperidade econômica e política, 

mas que não se sustentou a partir do reinado de seu filho Zacarias (746-745 a. C.). É 

possível situar as palavras do profeta no momento imediatamente posterior, o qual se 

caracterizou por conspirações e guerra civil, quando o momento de prosperidade e de 

grandeza do reino deu mostras de fraqueza. 

 A forma verbal hebraica traduzida por “farei mudar” (rym!a*) aparece como 

terceira pessoa do plural no Targum e no Siríaco, ou seja, “farão mudar” (Wrym!a@). O 

                                                 
156 Assim MAYS, James Luther, op. cit., p.70; HARPER, William Rainey, op. cit., p.257; 
MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.141-142; HUBBARD, David A., op. cit., p.110-113. 
157 Sobre o Tiqqun Soferim, cf. FRANCISCO, Edson de Faria, op. cit., p.296. 
158 WOLFF, Hans Walter, Hosea, p.81. 
159 MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.141. 
160 HARPER, William Rainey, op. cit., p.257. 
161 As datas seguem a cronologia apresentada em BRIGHT, John. História de Israel. 3ª ed. São Paulo: 
Paulinas, 1978, p.641-649. 
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agente da ação deixa de ser Javé para ser “eles”. No entanto, Javé parece ser o agente 

que concretizará a ameaça. 

 No versículo 8, “o desejo dele” (ovp=n^, napšo) aparece em vários manuscritos 

medievais como “o desejo deles” (<v*p=n^, napšam), de maneira que o sufixo, 

entendido nessa variante como de terceira pessoa masculina do plural (“eles”), 

combinaria com o sujeito do verbo “devorar”, identificando-os; dessa forma o texto 

ficaria: 

O pecado do meu povo devoram 
e para a transgressão deles levam162 o desejo deles. 

 

 Hans Walter Wolff prefere <v*p=n^ (“eles são ávidos por sua [deles] 

iniqüidade”), em vez de ovp=n^ (“o desejo dele”). Ele afirma que o sufixo plural 

concorda com o sujeito da forma verbal Wac=y] (“levam”) considerando que vp#n\ 

(“desejo”) é o objeto do verbo.163 Também James Luther Mays (“eles desejam 

ardentemente sua [deles] iniqüidade”)164 e William Rainey Harper (“e para suas 

iniqüidades eles levantam suas almas”)165, preferem adotar o sufixo pronominal 

masculino plural. Já Andrew A. Macintosh adota o texto massorético conforme o 

Códice de Leningrado, ou seja, o que ele entende ser a leitura mais difícil: ovp=n^ 

(napšo). Esse autor traduz o verso da seguinte maneira: “e todos desejam as 

transgressões deles”.166 Mas ele considera o sufixo pronominal, que está no singular, 

como “distributivo”; em outras palavras, refere-se ao sujeito da formação verbal 

Wlk@ay) (“devoram”).167 E a septuaginta traduz: “pecados do meu povo comeram e nas 

iniqüidades deles levaram168 as almas deles” (a`marti,aj laou/ mou 
fa,gontai kai. evn tai/j avdiki,aij auvtw/n lh,myontai 
ta.j yuka.j auvtw/n). Mas a leitura do Texto Massorético é possível, se for 

considerada como referência a uma espécie de sedução: os sacerdotes seduzem as 

pessoas para se tornarem partícipes da iniqüidade que praticam. 

                                                 
162 Qal imperfeito 3ª pessoa masculina plural da raiz acn (ns’). 
163 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.71. 
164 MAYS, James, op. cit., p.66. 
165 HARPER, William Rainey, op. cit., p.258. 
166 “[…] And each one has an appetite for their transgressions” (MACINTOSH, Andrew A., op. cit., 
p.143). 
167 Ibidem, p.143-144. 
168 O verbo lh,myontai, possivelmente lh,yontai, 3° pessoa masculina singular do aoristo do 
indicativo ativo de lamba,nw, “levar”. 
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 Assim, “iniquidade” é realizada pelos sacerdotes, pois são eles que 

“devoram” o pecado do povo. O termo “devorar” (“o pecado do meu povo devoram”, 

v.8) traduz o hebraico Wlk@ay) yokelu, “comem”. Provável alusão à porção da carne de 

sacrifício a que os sacerdotes tinham direito. Mostra-se, aqui, a crítica do profeta ao 

sistema religioso centrado no sacrifício. Nesse sentido, quanto mais “pecado”, mais 

animais para sacrificar, mais carne para os sacerdotes. Por isso, a falta de interesse 

em transmitir o conhecimento de Javé (que eles mesmos rejeitaram), e o fato de 

pensarem, como categoria, em seus próprios interesses, que estão vinculados às suas 

funções institucionais (a rejeição da torah). 

 É possível que “pecado” se refira a pecado propriamente dito ou ao 

“sacrifício pelo pecado”. De qualquer maneira, um implica no outro, já que, ao pecar, 

a pessoa deveria trazer para deus a sua oferta, a qual seria sacrificada e queimada no 

altar. Mas havia um detalhe: algumas partes ficavam com os sacerdotes. Não 

obstante aceitar que o termo “pecado” possa referir-se à “oferta pelo pecado”, Hans 

Walter Wolff prefere compreender o termo como “adoração sacrifical contrária à 

vontade de Javé”.169 Ele acredita que o profeta, semelhante a Amós, se opõe ao 

sacrifício, chamando-o de “pecado”, por ele ter se tornado simples meio de vida dos 

sacerdotes, cuja função deveria ser a de instruir o povo no conhecimento de deus.170 

 James Luther Mays faz uma afirmação relevante sobre essa passagem: 

O que Javé rejeita, o povo ama e os sacerdotes encorajam. Já que os 
sacerdotes oficiantes recebiam uma porção do animal sacrificado, eles 
tinham um fixo interesse por um culto prolífico. Seu lucro tinha se tornado o 
verdadeiro objetivo de sua vocação e eles tinham transformado a instituição 
de adoração em um serviço para o clero. (...) O resultado bizarro é um 
sacerdote que celebra o ofício religioso centrado no pecar em vez de 
alimentar a verdadeira fé.171 

 

 Não obstante a declaração de James Luther Mays forçar um pouco pelo modo 

como fala da relação do povo com os sacrifícios (“o povo ama”), pois é mais 

provável que ele o fizesse por temor e crença e não por amor e deliberadamente; 

mesmo assim, sua fala parece consistente ao se referir aos sacerdotes. Eles se 

                                                 
169 WOLFF, Hans Walter, Hosea, p.81. 
170 Ibidem, p.81. 
171 “What Yahweh rejects, the people love and the priests encourage. Since the officiating priest 
received a portion of the sacrificed animal, they had a vested interest in a prolific cult. Their profit has 
become the true goal of their vocation , and they have turned the institution of worship into a service 
to the clergy. (…) The bizarre result is a priest who officiate over sinning instead of nurturing true 
faith” (MAYS, James Luther, op. cit., p.70). 
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alegram do “pecado” do povo. De fato, o alvo deixou de ser a “instrução do teu 

deus” para ser o próprio estômago... e tudo o que ele representa. 

 William Rainey Harper não associa “pecado” com “oferta pelo pecado” pelos 

seguintes motivos: 

(1) A palavra paralela é /wu, iniqüidade; isso parece requerer para tafj o 
significado de pecado; (2) na época de Oseias, enquanto os sacerdotes 
recebiam pagamento (cf. 2Reis 12,16), ele não era considerado como uma 
oferta a Javé; (3) não era pecado comer da carne de animal sacrificado como 
oferta pelo pecado (Lv 6,25-26); (4) a oferta pelo pecado era desconhecida 
antes de Ezequiel.172 

 

 Está certo que o termo não deva se referir apenas à oferta pelo pecado em si, 

mas a tudo o que ela representa em termos de conjunto ou sistema. Como o próprio 

William Rainey Harper ainda escreve: “o pecado dos sacerdotes consiste em 

encorajar o povo em uma falsa concepção de Javé, com a finalidade de que possam 

aumentar seus ganhos”.173 

 Por isso, a ameaça de Javé. E sobre o tema da refeição, o mesmo que abre a 

estrofe no v.10, ele aparece algumas vezes no livro de Oseias. A primeira referência 

que se pretende citar está em Oseias 8,13: 

Sacrifícios de meu presente sacrificam, 
carne comem, 
Javé não os aceita. 
Agora se lembrará da iniqüidade deles 
E visitará o pecado deles. 
Eles voltarão para o Egito. 

 

 Não é Javé quem se beneficia dos sacrifícios, mas “eles” que “comem” da 

carne. Por sua vez, Javé não os aceita. E nem servem para apaziguar a divindade, que 

“se lembrará da iniqüidade deles”. Perante Javé, sacrifícios não têm qualquer valor 

em relação ao pecado. 

Oseias 9,3-4:  

Não habitarão na terra de Javé, 
E tornará Efraim [para] o Egito, 
E na Assíria [alimentos] impuros comerão. 

 

E segue-se Oseias 14,2: 

                                                 
172 “(1) The parallel word is /wu, iniquity; this seems to demand for tafj the meaning sin; (2) in Hosea’s 
times, while compensation was given to the priests (cf. 2 K. 1216), it was not counted as an offering to 
Yahweh; (3) to eat the sin-offering was no sin (Lv. 6 25.26); (4) the sin-offering was unknown prior to 
Ezekiel” (HARPER, William Rainey, op. cit., p.257). 
173 Ibidem, p.257-258. 
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Volta, Israel, para Javé o teu deus, 
pegai convosco palavras, 
e tornai para Javé; 
dizei para ele todo o que leva iniqüidade: 
e leva o [que é] bom, 
e pagamos touros dos nossos lábios. 

 

 O ideal é que os sacrifícios sejam dos “lábios”. Renuncia-se ao abate de 

animais para finalidade religiosa, já que tais rituais servem apenas para a manutenção 

de pessoas e não para a promoção do direito e da justiça. 

 Levando em consideração todos os textos de Oseias acima citados, é possível 

ponderar que a expressão “o pecado do meu povo devoram” (v.8) também pode se 

referir à oferta pelo pecado, como afirma David A. Hubbard: “eles saciavam seus 

apetites incentivando o pecado e a conseqüente oferta pelo pecado”.174 

 O versículo 9 reza: 

E acontecerá tanto ao povo quanto ao sacerdote 
e visitarei sobre ele o caminho dele 
e a obra dele retribuirei para ele. 

 

 O sacerdote sofrerá as mesmas conseqüências que o povo ao qual manipula. 

Percebe-se, porém, que a ênfase não recai na “punição” do povo, pois os sufixos 

pronominais hebraicos referentes à terceira pessoa do singular, que aparecem 

traduzidos como pronomes em português nas duas linhas seguintes, a saber, “sobre 

ele”, “o caminho dele”, “e a obra dele”, e “para ele”, provavelmente se refiram ao 

sacerdote, já que parece ser esse o tema da passagem. E o castigo será severo, já que 

“visitar” tem o sentido de “castigar”, ou, como traduz a Septuaginta, “vingar”, “fazer 

justiça”, “punir” (evkdike,w). 

 As práticas religiosas, aparentemente piedosas, não contribuem para a 

verdadeira justiça; pelo contrário, apenas levam à manutenção da violência e da 

exploração das pessoas. E como os sacerdotes possuem papel fundamental nesse 

processo, deles Javé exigirá prestação de contas. 

 

2.2.2 — Sobre sacrifícios 

 Em Oseias 4,13-14.19, o profeta parece criticar, até com tom irônico (“boa é a 

sombra dela...”, v.13), os rituais e, sobretudo, os sacrifícios oferecidos nos 

santuários. Existe a impressão que, nesse e em outros textos (por exemplo, Oseias 

                                                 
174 HUBBARD, David A., op. cit., p.111. 
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6,6: “solidariedade quero e não sacrifícios...”), o profeta realmente se opõe aos 

sacrifícios e essa é a leitura que aqui se faz desses textos. Mas, nem todos os 

estudiosos estão de acordo com essa opinião. Já Roland de Vaux se coloca contrário 

a esse posicionamento e acredita que os profetas falavam contra o ritualismo vazio e 

sem conteúdos próprios de misericórdia.175 Como ele escreve: 

Os profetas se opõem ao formalismo de um culto exterior, ao qual não 
correspondem as disposições do coração (...); os textos sacerdotais, que são 
rituais, não falam, mas evidentemente subentendem: o sacrifício só é um ato 
religioso eficaz se o ofertante tem uma disposição sincera.176 

 

 Embora pareça claro, nos textos proféticos como, por exemplo, Amós 5,21-

27; Oseias 6,6; Miqueias 6,6-8; Isaías 1,11-17 e Jeremias 6,20; 7,21-22 o caráter 

antiritualista dessas passagens, Roland de Vaux apresenta argumentos opostos à 

leitura que aqui se faz. Seguem eles: (1) os rituais não impressionam a Javé, que está 

decidido a punir o seu povo; (2) tanto os profetas anteriores ao exílio quanto aos 

posteriores aceitavam os sacrifícios como instituição divina; (3) ele menciona os 

essênios que, embora não sacrificassem no templo por julgarem o corpo sacerdotal 

que ali oficiava corrupto, admitiam a instituição dos sacrifícios; (4) e cita o próprio 

Jesus que “não condenou o sacrifício”.177 

 Bryan D. Bibb possui um excelente artigo sobre o tema relativo a profetas e 

rituais.178 Ele acredita que, ao se expressarem contra os rituais, os profetas estão nada 

menos que usando retórica: 

Torna-se claro que as palavras fortes dos profetas (de fato, as palavras de 
Deus) contra práticas cultuais são práticas de uma estratégia retórica 
profética mais ampla. Para causar impacto retórico, os profetas 
frequentemente pronunciam palavras que não devem ser ditas e dizem coisas 
que não podem ter aquele significado.179 

 

                                                 
175 VAUX, Roland de. Instituições de Israel. São Paulo: Vida Nova, 2004, p.492-494. 
176 Ibidem, p.492-493. 
177 Ibidem, p.493-494. 
178 BIBB, Bryan D. The prophetic critique of ritual in the Old Testament. In: GRABBE, Lester L. 
Grabbe; BELLIS, Alice Ogden (ed.). The priests in the prophets: the portrayal of priests, prophets and 
other religious specialists in the latter prophets. Londres/Nova Iorque: T. & T. Clark International, 
2004, p.31-43. 
179 “It becomes clear that the strong words of the prophets (indeed the words of God) against cultic 
practices are part of a larger prophetic rhetorical strategy. For rhetorical impact, the prophets often 
utter words that should not be said and say things that they cannot mean” (ibidem, p.34). 



 68

E mais adiante: “desde atos dramáticos bizarros até linguagem brutal e 

ofensivamente sexista, os profetas tornam sua mensagem misteriosa e enigmática tão 

clara e tão poderosa quanto podem”.180 

 Bryan D. Bidd apresenta alguns argumentos para fortalecer sua teoria. 

Primeiramente, ele afirma que a crítica que os profetas levantam ao ritual relaciona-

se “à idolatria, ao iconismo e ao sincretismo”;181 portanto, de qualquer maneira a um 

culto que poderia ser considerado “ilegítimo”. Em segundo lugar, para ele, os 

profetas utilizam imagens relativas ao culto (por exemplo, ao sacrifício) com o 

intuito de se referirem ao julgamento divino;182 em terceiro lugar, o autor argumenta 

que o verdadeiro alvo das críticas dos profetas relativas ao ritual é “os sacerdotes e os 

líderes religiosos”;183 e, por último, ele argumenta que “implícita, na crítica, está uma 

visão de realidade cultual positiva e verdadeira”,184 ou seja, eles também usaram 

imagens extraídas do ritual para dizer coisas afirmativas a respeito de Deus, o que, 

para o autor mencionado, significa que eles não rejeitaram completamente o culto. 

Para exemplificar, ele cita as alusões de Isaías ao monte Sião e às nações afluírem à 

Jerusalém para aprenderem de Javé; e também recorre ao profeta Zacarias 8,20-22. 

 Georg Fohrer interpreta a atitude dos profetas como pessoas que se opuseram 

ao culto porque esse lhes parecia elemento de engano; ou seja, que as pessoas 

ritualizavam uma coisa, mas viviam distantes do verdadeiro sentido que ele teria.185 

E John Barton186 apresenta um texto interessante a respeito dos profetas: 

afinal, teriam sido eles contrários aos rituais, sobretudo aos sacrifícios? O autor 

apresenta algumas hipóteses: a primeira afirma terem eles se posicionado contra os 

sacrifícios. Ele extrai essa conclusão de passagens bíblicas como Amós 4,4-5; 5,21-

22; Miqueias 6,6-8; Isaías 1,11-13; Jeremias 2,1-3; 7,22. Assim, eles teriam ido 

contra a corrente principal, ritualista, que caracterizava a religião do antigo Israel. 

 Esse autor ainda menciona a acusação de que a posição segundo a qual 

profetas pré-exílicos como Amós, Isaías ou Jeremias se opuseram ao sacrifício 

                                                 
180 “From bizarre dramatic acts to offensively sexist and brutal language, the prophets make their 
enigmatic, mysterious message as clear and as powerful as they can” (ibidem, p.34). 
181 Ibidem, p.35. 
182 Ibidem, p.35-36. 
183 Ibidem, p.36. 
184 “Finally, the rhetorical dimension of this prophetic critique of ritual reveals that implicit in the 
criticism is a vision of true, positive cultic reality” (ibidem, p.37). 
185 FOHRER, Georg. História da religião de Israel. São Paulo: Paulinas, 1982 (Nova coleção bíblica, 
15), p.339-342. 
186 BARTON, John. The prophets and the cult. In: DAY, John (ed.). Temple and worship in biblical 
Israel. Londres: T. & T. Clark, p.110-122. 
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reflete a visão protestante, contrária à ritualista do catolicismo romano ou mesmo do 

judaísmo.187 Seria, pois, anacronismo. Porém, ele se opõe a semelhante 

posicionamento e, por isso, escreve: 

O protestantismo e o tipo de antirritualismo que pode ser encontrado nos 
profetas partilham genuinamente algumas características em comum. Isso é 
mais fácil de aceitar, uma vez que nós temos visto (...) que o antiritualismo é 
uma opção em várias sociedades, do que seria se pensássemos que foi um 
único critério dos profetas, o qual a Reforma recapturou pela primeira vez.188 

 

 E ele encerra seu texto da seguinte forma: “os profetas clássicos pré-exílicos 

pertencem a um lado daqueles divisores, os sacerdotes, largamente do outro, tal 

como foi dito mais de cem anos atrás”.189 

A segunda, que eles se colocaram contra a corrupção de quem sacrificava, de 

modo que eles não se opuseram aos rituais propriamente ditos. John Barton apresenta 

um dos argumentos dos defensores dessa idéia: 

Uma linha de argumentação que eu quero levantar novamente mais adiante, 
que é simplesmente inconcebível que alguém no antigo Israel pudesse ter 
sido tão radicalmente antiritualista como os textos parecem sugerir. Supõe-se 
que a religião estava tão intimamente ligada ao sacrifício e ao ritual que 
ninguém poderia ter se oposto a eles por si, caminhando completamente fora 
da cultura.190 

 

Para este estudo, é importante ressaltar sua tese de que os profetas pré-

exílicos se posicionaram contra os ritos e, consequentemente, contra os sacrifícios. 

Ele considera o fato de existirem geralmente pessoas em grupos, em todas as 

culturas, que se opõem aos modelos religiosos tradicionais. E continua: 

Talvez a pecaminosidade dos adoradores tornem os sacrifícios mais ruins do 
que se fossem apenas inúteis, mas, de qualquer maneira, eles são 
essencialmente sem utilidade. Em vez disso, o coração da religião consiste 
em interação social justa.191 

 

                                                 
187 Ibidem, p.113-114. 
188 “Protestantism and the kind of anti-ritualism that can be found in the prophets genuinely do share 
certain features in common. That is easier to accept once we have seen, with her, that anti-ritualism is 
an option in a number of different societies, than it would be if we thought it was a unique insight of 
the prophets, which the Reformation recaptured for the first time” (ibidem, p.121). 
189 “The pre-exilic classical prophets belong on one side of those divides, the priests largely on the 
other, just as was being said well over a hundred years ago” (ibidem, p.121). 
190 “One line of argument, which I want to take up again later, is that it is simply not conceivable that 
anyone in ancient Israel could have been so radically anti-ritualistic as the texts seem to imply. 
Religion, it is suggested, was so intimately bound up with sacrifice and ritual that no-one could have 
opposed them per se without stepping outside the culture altogether” (ibidem, p.113). 
191 “Maybe the sinfulness of the worshippers makes the sacrifices worse than useless, but essentially 
they are useless anyway. The heart of religion consists instead in right social interaction” (ibidem, 
p.121). 
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Ele também questiona a existência de profetas cultuais e acredita que não seja 

necessário incluir todos eles no grupo dos que rejeitam ou dos que aceitam os rituais. 

Em outras palavras, não se deve forçar os profetas pré-exílicos a se adequarem às 

exigências sentidas na realidade pós-exílica. Segundo ele, poderia não ter havido 

tanta uniformidade entre os diferentes grupos de profetas.192 

 No entanto, dificilmente torna-se possível falar apenas de indivíduos que são 

bons ou maus; o problema é maior. Parece que, ao se referir a “eles” na terceira 

pessoa do plural (vv.7-10), o profeta Oseias atacou o sistema construído em torno do 

sacrifício e que abusava dos produtores. Tal sistema levaria à rotina e à busca de 

interesses de classe. De fato, a questão não seria o sacrifício pelo sacrifício (pois em 

outras estruturas, de natureza familiar, também se sacrifica), mas, na realidade dos 

profetas (no caso deste estudo, de Oseias), o rito já estava inserido no âmbito 

econômico, político e social maior que não permitia independência do sistema. Já 

estava corrompido e, por isso, os profetas falaram contra ele. Nesse caso, a hipótese 

defendida por John Barton parece ter mais consistência. E também porque os textos 

são claramente opostos ao sacrifício e apenas com um bom “contorno” hermenêutico 

é que se pode imaginar que os profetas aceitariam sacrifícios se esses não estivessem 

inseridos em corrupção, pois eles já estavam impregnados dela. E ao argumento de 

Roland de Vaux segundo o qual Isaías 1.15 também fala da oração, mas ninguém 

argumentaria que os profetas seriam contra a prática da oração em si,193 é possível 

pensar nos sacrifícios, nas orações etc. como o conjunto de práticas legitimadas pelo 

templo e pelo sistema que não implementava o direito e a justiça. Em outras 

palavras, o profeta estaria se colocando contra o sistema no qual, os sacrifícios 

tinham parte econômica vital para a manutenção do status quo. 

 Vale a pena, no entanto, repetir o que diz John Barton a respeito dos profetas: 

parece que havia “diferenças de opinião entre os vários profetas representados no 

Antigo Testamento”,194 com as mesmas ideias. Os pré-exílicos podem ter se 

orientado em uma direção (condenando o ritual e os sacrifícios) e os pós-exílicos, em 

outra (considerando o templo e seus ritos). Isso depende do contexto de cada profeta, 

de seu “lugar” na sociedade e outras coisas mais. 

                                                 
192 Ibidem,116. 
193 VAUX, Roland de, op. cit., p.492. 
194 “But on the whole it seems to me that there remain differences of opinion among the various 
prophets represented in the Old Testament” (BARTON, John, op. cit. In: DAY, John (ed.). Temple 
and worship in biblical Israel, p.116). 
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 Após breves considerações a respeito da mensagem geral dos profetas na sua 

relação com o culto, agora ater-se-á ao que diz o livro de Oseias (de maneira 

específica, a perícope de 4,4-19) para se compreender como o sacrifício se inseria na 

estrutura político-econômica-religiosa do Israel do período de Oseias e de como ele 

servia de instrumento para alimentar o sistema e, particularmente, os sacerdotes, que 

se articulavam em torno do altar. 

 

2.2.3 — Sobre vida independente de Javé 

 É importante citar, no contexto da crítica textual, o versículo 10: 

E comerão e não se saciarão 
induzirão à independência e não aumentarão. 
Eis! A Javé deixaram de observar! 
 

 A raiz hebraica hnz znh, no tronco hifil, traduzida nesta tese por “induzirão à 

independência” (Wnz=h!), não é assim traduzido pela Septuaginta, que transcreve: 

“prostituíram-se” (evpo,rneusan). E se a tradução do texto hebraico permite que 

se coloque um ponto final no término da segunda linha, caso se considere ki (yK!) 

como interjeição, a grega, por sua vez, entendeu que a próxima linha continua o 

pensamento mediante a ligação com dio,ti (“porque”): 

TM: Eis! A Javé deixaram de observar! 
LXX: Porque abandonaram o Senhor do (ao) guardar 12prostituição 
(dio,ti to.n ku,rion evgkate,lipon tou/ 
fula,xai 12pornei,an). 

 

 A versão grega estende o verso até “prostituição”, que, no hebraico, será 

entendido como pertencente à linha seguinte. E o aparato crítico da Biblia Hebraica 

Stuttgartensia ainda levanta a hipótese de que todo esse verso seja um provável 

acréscimo. Em vez de: “Eis! A Javé deixaram de observar”, ela também propõe que 

se leia: “Eis! A mim (Javé falando na primeira pessoa) deixaram de observar”, pela 

substituição de hw`hy+-ta@ ’et-yhwh, “a Javé” por yt!a) ’oti, “a mim”. 

 Afirmação interessante considerando que Javé é o deus do êxodo, da 

libertação do Egito. Agora, com santuários reais como o de Betel, passa a 

assemelhar-se aos ba‘alim da terra. Ou seja, embora tenha discurso libertador, torna-

se opressor pela própria natureza das relações econômicas e políticas às quais está 

amarrado. Torna-se ideologia. Por isso a queixa do profeta, pois, deixar de observar 
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(prestar atenção) a Javé é esquecer-se dos valores aos quais ele está vinculado: o 

direito e a justiça. 

 Levando em conta esse contexto plural e sincrético, é possível pensar que a 

tônica reprobatória em Oseias 4,12 não se dê com o rito em si, mas com ele 

vinculado aos interesses de grupos sacerdotais que não buscam orientar o povo nos 

conteúdos da vivência religiosa, mas cooptá-lo mediante o glamour litúrgico, para 

fins de manutenção de seu poder. O rito torna-se “oco”, não mais espelhando a viva 

religiosidade popular, mas a feição do estado e, de modo particular, os interesses dos 

sacerdotes com ele envolvidos. Daí o dito profético (Oseias 4,12): 

Eis que um espírito de independência os fez desviar, 
E tornam-se independentes abandonando o seu deus. 

 

 “Espírito de independência os fez desviar” traduz hu*t=h! <yn!WNz= j^Wr ruah 

zenunim hit‘ah, que a Septuaginta traduz por pneu,mati pornei,aj 
evplanh,qhsan (“foram levados por um espírito de fornicação”) e a Vulgata, por 

spiritus enim fornicationum decepit eos (“de fato, um espírito de fornicação os 

apanhou”). “Espírito” denota o “vento”, provavelmente a influência, a inspiração, 

aquilo que os faz “perambular” (assim o entendeu a versão grega citada), ou aquilo 

que os “apanhou”, como que em uma armadilha (conforme a latina). Parece que, em 

relação ao sentido do verbo, a Septuaginta o captou ao traduzir o hifil de hut t‘h, que 

significa “desencaminhar”, “deixar alguém se desviar”, “fazer vaguear”, “seduzir”.195 

 Importante é que se observe como o termo <yn!WNz= é entendido aqui. A 

compreensão de hnz znh como “prostituir-se”, “fornicar” e de hn*oz zonah como 

“prostituta” tornou-se comum nas traduções da Bíblia e uma lista delas para o 

português já o demonstra claramente. Porém, atualmente, tem havido uma 

ressignificação do termo hebraico de maneira que ele não deveria trazer apenas o tom 

sexual. Mesmo assim, ainda é comum associar o termo à fornicação ou prostituição. 

Entre os autores que assim procedem estão Otto Schmoller,196 Gerhard Von Rad,197 

Hans Walter Wolff,198 James Luther Mays,199 William Rainey Harper,200 David Noel 

                                                 
195 HOLLADAY, William L., op. cit., hu*T*, p.559. 
196 SCHMOLLER, Otto, op. cit., p.49-50, 53. 
197 RAD, Gerhard von, op. cit., p.571. 
198 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.72. Cf. também WOLFF, Hans Walter. Oseas hoy: las bodas de la 
ramera. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1984, p.95-100. 
199 MAYS, op. cit., p.72-74. 
200 HARPER, William Rainey, op. cit., p.260-261. 



 73

Freedman,201 Henry McKeating,202 Stephen F. Winward,203 Klaus Koch,204 Walter G. 

Kunstmann,205 Jorge Mejía,206 Andrew A. Macintosh,207 Derek Kidner,208 Tânia 

Mara Vieira Sampaio,209 Enilda de Paula Pedro e Shigeyuki Nakanose210, David A. 

Hubbard,211 Esequias Soares,212 bem como dicionários do hebraico.213 

 Tânia Mara Sampaio, por exemplo, entende a raiz hnz znh (que traduz como 

“prostituir-se”) de maneira literal. De fato, para ela, refere-se à chamada 

“prostituição cultual” que teria no estado monárquico o seu maior patrocinador. Essa 

autora levanta algumas questões relativas ao que considera ser hermeneuticamente 

danoso: descarregar o peso da culpa na mulher. Ela não vê o casamento de Oseias 

como metáfora para a relação entre Javé e Israel, e a “prostituição” da mulher do 

profeta como a infidelidade de Israel com seu deus. Sobre isso ela escreve  

Entre os muitos problemas do uso dessa metáfora, importa destacar a perda 
de referência e de sensibilidade para com a experiência real e concreta das 
pessoas. É igualmente grave a identificação de atitudes egoístas e detestáveis 
das relações humanas como próprias da mulher em uma relação.214 

 

 Portanto, essa autora aplica hnz znh à vida concreta das mulheres e homens 

que viviam sob o estigma da “prostituição cultual”, que afetaria a casa e os 

relacionamentos característicos dela, de modo que, em Oseias, existe a reação à 

política de prostituição controlada pelo estado. A situação de Oseias e Gômer não se 

limita a questão teológica, mas atinge de modo específico a seus corpos. E manter 

uma leitura teológico-metafórica seria articular uma hermenêutica manipuladora e 

ideológica. Tal leitura “corresponderia a não sair da teia que enleava aquela gente e, 
                                                 
201 Esses autores traduzem <yn!Wnz= j^Wr por “espírito de promiscuidade” (“promiscuous spirit”) e Wnz=Y! 
por “eles agem promiscuamente” (“they act promiscuously”). Cf. ANDERSEN, Francis I.; 
FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.343. 
202 McKEATING, Henry, op. cit., p.98-101. 
203 WINWARD, Stephen F. A guide to the prophets. Richmond, Virgínia: John Knox Press, 1972, 
p.49-52. 
204 KOCH, Klaus. The prophets. Filadélfia: Fortress Press, 1983, p.83-86. v.1: The Assyrian Period. 
205 KUNSTMANN, Walter G. Os profetas menores: comentário bíblico. Porto Alegre: Concórdia, 
1983, p.20-22. 
206 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.50, 54-55. 
207 MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.151-153. 
208 KIDNER, Derek, op. cit., p. 52-54. 
209 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.121-127. 
210 PEDRO, Enilda de Paula; NAKANOSE, Shigeyuki. Como ler o livro de Oséias: reconstruir a casa. 
3ª ed. São Paulo: Paulus, 2005, p.28-29, 31-33. 
211 HUBBARD, David A., op. cit., p.113-115. 
212 SOARES, Esequias. Oseias, p.74-75. 
213 Por exemplo, KOEHLER, Ludwig; BAUMGARTNER, Walter, op. cit., v.1, p.263-264; JENNI, 
Ernst; WESTERMANN, Claus, op. cit., v.3, p.521-524; GESENIUS, Heinrich Wilhelm F. Gesenius’ 
Hebrew-Chaldee lexicon to the Old Testament, hn*z*, p.249. 
214 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira, Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.43. 
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por conseguinte, não alcançar a crítica maior que a profecia faz ao superar a questão 

religiosa e atingir outras dimensões do movimento dos corpos no cotidiano”.215 

 Há de se concordar com Tânia Mara Vieira Sampaio no que se relaciona à 

limitação da leitura metafórica que tende a marcar a mulher com o estigma da 

infidelidade e a associar Israel ao papel da infidelidade a Javé por buscar outros 

deuses. A questão não é puramente “doutrinária” como parece em interpretações 

tradicionais de Oseias, e o texto profético tampouco deprecia a mulher. Pelo 

contrário, a protege (cf. Os 4,14). E o problema não envolve apenas culto a “outros 

deuses”, como se poderia entender de passagens como Oseias 2,10; 9,10 e 13,1, pois 

4,15 e 8,2 indicam que o deus de Israel é Javé. Desse modo, a crítica do profeta usa a 

linguagem e os símbolos religiosos para abordar questões concretas da vida, de 

relacionamentos, de sociedade. 

 A questão, porém, é a interpretação que ela faz de hnz znh como “prostituir-

se”. Recentemente, a palavra tem sido alvo de vários estudos que têm procurado 

ressignificá-la. O significado tradicional deve-se a fatores que contribuíram para o 

seu sentido ao longo da história do texto bíblico. Por exemplo, a Septuaginta traduz a 

raiz hebraica por porne,uw, “prostituir-se”. Assim, a hn*z) zonah corresponderia à 

po,rnh, “prostituta”. Mas tal ligação teria ocorrido a partir da busca de referência 

na realidade em que vivia o tradutor da versão grega em Alexandria.216 E, 

provavelmente, a realidade da prostituição nesse centro helenístico, no século 2º a. C. 

não era a mesma da norte-isrelita do século 8º a. C. Mas a leitura da Septuaginta 

influenciou a comunidade judaica (e posteriormente a cristã) porque se constituiu na 

Bíblia usada no mundo helenístico. Não é à toa que Jerônimo traduz o verbo hnz znh 

como fornicatio, “fornicar”, na tradução da Vulgata Latina.217 Assim, é possível que 

toda uma montagem tenha sido feita sobre o verbo hebraico de modo que significasse 

algo que não corresponderia ao sentido original. Talvez seja possível que se faça uma 

releitura da palavra, o que já tem sido ensaiado na pesquisa recente sobre ela. 

                                                 
215 Ibidem, p.78. Já para João Daiber, “prostituição” refere-se a culto de fertilidade, idolatria e 
aceitação do estilo de vida cananeu. Cf. DAIBER, João. O amor humano de Deus em Oseias. Estudos 
Bíblicos. Petrópolis: Vozes; São Leopoldo: Sinodal, n.63, 1999, p.31-32. 
216 Sobre a Septuaginta, cf. HARL, Marguerite, DORIVAL, Gilles e MUNNICH, Olivier. A bíblia 
grega dos Setenta: do judaísmo helenístico ao cristianismo antigo. São Paulo: Loyola, 2007; 
JOBBES, Karen H. e SILVA, Moisés. Invitation to the Septuagint. Grand Rapids, Michigan: Baker 
Academic, 2000; SOARES, Esequias. Septuaginta: guia histórico e literário. São Paulo: Hagnos, 
2009; TOV, Emanuel. The Greek & the Hebrew bible: collected essays on the Septuagint. Leiden: 
Brill, 1999. 
217 Cf. Oseias 4,10-15.18 em Biblia sacra vulgata, p.1376-1377. 



 75

Karin Adams218 pensa que os vv.13-14 não devam ser interpretados 

literalmente, mas de maneira metafórica. Para ela, que lê hnz znh como “prostituir-

se”,219 tal prática, e a descrita pelo termo hebraico [an n’p (“adulterar”), relaciona-se a 

atitudes religiosas não javistas. Ela escreve: 

Resumindo, eu proponho que Oseias 4,13-14 acusa mulheres israelitas de se 
envolverem com apostasia cultual, e o faz por meio de linguagem sexual 
metafórica e altamente retórica. No v.13 as “filhas” e “noras” são censuradas 
por se envolverem de alguma maneira em adoração não javista por meio de 
caracterizações metafóricas como prostitutas e adúlteras (v.13).220 

 

 Porém, não se entende neste estudo, que hnz znh deva ser entendido como tal e 

nem, metaforicamente, como “práticas religiosas não javistas”. Como se discutirá 

logo abaixo, o seu sentido pode estar ligado ao conceito de independência, de 

autonomia. Concorda-se com a autora, porém, ao realizar ela uma hermenêutica de 

cunho metafórico para o texto.221 

 Irene E. Riegner também contesta a compreensão tradicional dos termos 

zaná/zoná, pois não acredita no sentido de “prostituir-se” e “prostituta” que lhes 

atribuem. Citando, dentre outros textos bíblicos, também Oseias 4,4-18, ela escreve 

que “o significado sexual não é nem óbvio, não está implícito e nem é necessário”.222 

Na opinião dessa autora, zaná teria o sentido primário de “práticas religiosas não-

javistas”.223 Como também se discutirá no capítulo seguinte, a abordagem de Irene E. 

Riegner é importante por mostrar como os termos hebraicos discutidos aqui não 

precisam ter a conotação sexista que normalmente têm recebido dos tradutores ao 

longo do tempo, mas ele carece do “chão” no qual se situar adequadamente, já que, 

                                                 
218 ADAMS, Karin. Metaphor and dissonance: a reinterpretation of Hosea 4:13-14. Journal of Biblical 
Literature. Filadélfia, Pensilvânia: The Society of Biblical Literature and Exegesis, v.127, n.2, p.291-
305, 2008. 
219 Ibidem, p.298-299. Cf. a resposta de James E. Miller, A critical response to Karin Adam’s 
reinterpretation of Hosea 4:13-14. Journal of Biblical Literature. Filadélfia, Pensilvânia: The Society 
of Biblical Literature and Exegesis, v.128, n.3, p.503-506, 2009. Mas esse autor não se desvincula da 
conotação sexual de hnz znh. Segundo ele, essa raiz hebraica tem significado mais abrangente do que o 
termo hn*oz zonah, que ele entende significar “prostituta” (p.504). 
220 “To summarize, I propose that Hos 4:13-14 accuses female Israelites of engaging in cultic apostasy 
through highly rhetorical, metaphorical sexual language. In v.13, the “daughters” and “daughters-in-
law” are censured for engaging in some manner of non-Yahwistic worship through their metaphorical 
characterizations as prostitutes and adulteresses (v.13)” (ADAMS, Karin, op. cit., p.304). 
221 “A metáfora que está sob Oseias 4,13-14 é ALIANÇA É UM CASAMENTO. Nesta metáfora, a 
Israel é posto no papel da noiva desobediente de Javé, o qual é o marido enganado” [the metaphor that 
underlies Hos 4:13-14 is COVENANT IS A MARRIAGE. In this metaphor, Israel is cast in the role 
of the wayward Bride of Yahweh, Who is the wronged husband” (ibidem, p.298). 
222 RIEGNER, Irene E. The vanishing Hebrew harlot: the adventures of the Hebrew stem ZNH. Nova 
Iorque: Peter Lang Publishing, 2009, p.3. 
223 Ibidem, p.3-5. 



 76

como também se perceberá ao longo deste estudo exegético, o problema não estaria 

nas práticas religiosas em si, mas no modo como são efetuadas na realidade do 

profeta. 

 Mais próxima da contextualização aqui pretendida está Alice A. Keefe.224 

Não obstante afirmar que as críticas levantadas por Oseias se referem ao estado 

monárquico, cuja estrutura incluía concentração de terras cultiváveis e produção que 

visava a exportação e comercialização dos produtos, em detrimento dos agricultores 

ligados às antigas tradições agrárias pautadas no que ela compara a uma espécie de 

clientelismo no antigo Israel,225 essa pesquisadora defendeu a hipótese de que os 

profetas (e, portanto, Oseias) eram “atores sociais” que representavam as antigas 

tradições agrárias contra o estado.226 Mas, releu a raiz hnz znh como “fornicar” em 

vez de “prostituir” e, no caso de “mulher de zenunim” (Oseias 1,2), como “mulher de 

fornicações”. Ela pensa que o papel social da mulher no antigo Israel poderia levar a 

essa leitura, já que, sob as estruturas da “casa do pai”, ou sob as ordens do marido, 

teria sua sexualidade controlada, o que não faria dela uma prostituta, caso tivesse 

relações com outros homens senão o marido, mas uma “fornicária”.227 Assim, a 

prostituição seria tolerada em Israel, mas não em relação à mulher que pertence à 

“casa do pai”. Como ela escreve: 

(...) Prostituição não carrega o mesmo sentido que fornicação. (...) Enquanto 
que a atividade de uma prostituta não apresentava nenhuma ameaça à ordem 
social patriarcal de Israel, a fornicação de uma mulher que pertencia à bêt 
’āb constituía uma séria ruptura daquela ordem. (...) Intenciona-se o uso da 
forma plural “fornicações” em vez de “fornicação” (...) para enfatizar o 
sentido de atividade sexual repetida e habitual que é indicada pela forma 
intensiva plural zenûnîm.228 

 

A questão é que, hoje, é possível excluir do sentido primário de hnz znh 

qualquer relação necessária com “prostituir-se” ou “fornicar”. 

                                                 
224 KEEFE, Alice A. Woman’s body and the socal body in Hosea. Nova Iorque: Sheffield Academic 
Press, 2001 (Journal for the Study of the Old Testament, supplement series 338, gender, culture, 
theory, 10). 252p. 
225 Ibidem p.27-31. 
226 Ibidem, p.31. 
227 Ibidem p.18-21. 
228 “Prostitution does not carry the same meanings as fornication. (...) Whereas the activity of a 
prostitute posed no threat to Israel’s patriarchal social order, the fornication of a woman who belonged 
within a bêt ’āb constituted a serious rupture of that order. (...) The use of plural form ‘fornications’ 
rather than ‘fornication’ (…) is intended to highlight the sense of habitual or repeated sexual activity 
which is indicated by the plural intensive form zenûnîm” (ibidem, p.20-21). 
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 Existe atualmente, como foi dito acima, uma tendência de se entender o termo 

hebraico de outra forma. De acordo com estudos realizados recentemente, a mulher 

zonah, na Bíblia, não seria a prostituta, mas alguém livre para viver a própria vida, 

sem estar sob a tutela de pai, irmão ou marido. Rainer Kessler afirma algo 

semelhante, ao escrever que zonah “não remete a uma prostituta profissional, mas 

designa uma mulher não casada que vive sozinha”.229 E Mercedes de Budallés-Díez 

defende esse ponto de vista em sua dissertação de mestrado.230 Tomando Raab como 

modelo da mulher zoná, ela escreve: “defendemos que a mulher zonah era uma 

mulher livre, economicamente autônoma e, por isso, independente. E que a mudança, 

o significado negativo que a palavra zonah assumiu foi fruto do patriarcalismo”.231 E 

mais adiante: “o sentido negativo dado à prostituição, entendida como venda do 

corpo e taxada com falsos moralismos, foi fruto do patriarcalismo”.232 Ela acredita 

que, em épocas mais remotas da história de Israel, a mulher zonah teria sido uma 

pessoa independente; porém, com o andar do tempo, principalmente no período da 

monarquia, tornou-se alvo de preconceito.233 

Assim, neste estudo segue-se a pista de Mercedes de Budallés-Diez , segundo 

a qual a raiz hnz znh com seus derivados (hn*z) zonah, <yn!Wnz= zenunim, tWnz= zenut) 

está relacionada ao conceito de “autonomia”, “independência”. As pessoas acusadas 

no texto profético assumiram essa postura quando buscaram viver à parte das 

tradições javistas vinculadas ao direito, ao fP*v=m! mixpat (Oseias 5,1). O uso que 

dela se faz torna-se metafórico e expressa a relação entre Javé e Israel. Este busca 

viver de modo independente em relação a seu deus. Porém, é importante que se faça 

um esclarecimento: esse “Israel” relaciona-se aos que têm voz e poder no país e que 

conduzem as questões internas pautadas na opressão dos pobres e externas, relativas 

à política internacional. Como se observa no capítulo 4 do livro de Oseias e em 

outros textos, a liderança do país e as pessoas influentes quanto às decisões que se 

deviam tomar, procederam de maneira autônoma, independente de Javé e dos antigos 

valores tribais. Nesse ponto, há de se concordar com a afirmação de Alice A. Keefe, 

                                                 
229 KESSLER, Rainer. História social do Antigo Israel. São Paulo: Paulinas, 2009 (série cultura 
bíblica), p.80-81. 
230 BUDALLÉS-DIEZ, Mercedes de. Raab — mulher da vida: uma proposta de leitura feminista da 
mulher zonah no Antigo Testamento a partir da história de Raab (Josué 2). São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2002 (dissertação de mestrado em ciências da religião). 181p. 
231 Ibidem, p.128-129. 
232 Ibidem, p.152. 
233 Ibidem, p.124-129. 
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de que o estado monárquico no antigo Israel ocasionou a violação das relações 

agrárias estabelecidas no período anterior à monarquia.234 

Como também afirma Vicente Luiz Simões Ferreira: 

Esta ideia central – autonomia sem Deus – que se constitui na denúncia que 
o profeta faz à elite israelita é o assunto que servirá de eixo, onde todos os 
demais temas desenvolvidos nesta unidade literária se sustentam. Essa 
“autonomia longe de Deus” implica, segundo a visão do profeta, no desprezo 
da vontade de Deus – ou melhor, no desprezo do próprio Deus – isto é, 
daqueles princípios e valores morais (Código da Aliança) que ao longo de 
toda a trajetória do reino norte-israelita, foi sendo articulada como a máxima 
expressão de sua fé em Javé. Era o seu principal leitmotiv.235 

 

Segundo esse autor, as elites norte-israelitas teriam alterado o tradicional 

Código da Aliança e articulado um “projeto político-social” que lhes asseguraria a 

posse e a comercialização da produção excedente no país, o que ocorreria mediante o 

regime monárquico.236 Embora ainda não seja neste estudo que se abordará a questão 

do Código da Aliança, no entanto, pontua-se nele a concepção de hnz znh como 

“tornar-se independente”. Dessa forma, os termos <yn!Wnz= zenunim, tWnz= zenut e hn*z) 

zonah serão entendidos como “independência” (os dois primeiros) e “mulher 

independente” (o último). Consequentemente, seguindo esse parâmetro, entender-se-

á o trecho do v.12 da seguinte maneira: 

   Eis que um espírito de independência fez desviar, 
   e tornam-se independentes abandonando o seu deus. 

 

 Eles, que buscam praticar a religião, tornaram-se autosuficientes em relação a 

seu deus. As práticas religiosas que implementavam apenas reforçavam as distâncias 

entre eles (sacerdotes e outros dirigentes da nação) e a divindade das tradições 

javistas. “Espírito de independência” parece apontar para a arrogância que os 

caracteriza. Como uma mulher zonah, autônoma, e como Efraim/Israel (Oseias 1,3; 

5,4), também os sacerdotes foram contagiados por esse “espírito de independência” e 

rejeitaram o conhecimento de Javé. 

 E mesmo que a palavra hebraica hn*z) zonah se aplique a uma mulher solteira, 

independente, o texto de Oseias utiliza-se dela para expressar o afastamento dos 

                                                 
234 KEEFE, Alice A., op. cit., p.27-34. 
235 FERREIRA, Vicente Luiz Simões. Religião profética e crise política: um estudo da sociedade 
norte-israelita à luz de Oseias 9,1-9. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 
2008 (dissertação de mestrado em ciências da religião), p.115. 
236 Ibidem, p.118. E baseado no contexto do tributarismo, esse autor ainda afirma: “é contra toda essa 
situação de exploração e injustiça social, profundamente contrárias aos preceitos e normas contidas no 
código da aliança, que se levantaram vozes como as de Amós e Oseias” (p.119). 
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sacerdotes e demais pessoas de Javé. Não há referência a mulheres como 

responsáveis, pois a ideia não é essa, mas reside no conceito de autonomia que Israel 

promove ao se afastar de Javé para levar uma vida “autosuficiente”. 

 Provavelmente, não existe na expressão conotação sexual, nem puramente 

“doutrinária” (como adorar outros deuses), mas humanitária, pois se refere à rejeição 

do conhecimento de Javé por parte dos sacerdotes (4,6), que são ávidos por 

sacrifícios e praticam iniquidade (4,8). Assim, como uma mulher de vida 

independente, eles também buscam viver segundo seus próprios interesses, de forma 

independente em relação a seu deus. 

 

2.3 — “Independência, vinho e mosto tomam coração” (Oseias 4,11) 

Texto composto de fragmentos, mas coeso devido o assunto que aborda; 

saído do “chão” do antigo Israel, caracterizado pelo tributarismo, resta analisar seus 

conteúdos para compreender como se davam as relações de poder vinculadas ao 

sacerdócio no seu convívio com as estruturas políticas e econômicas de um lado e 

com o povo de outro. Para tanto, faz-se necessário abordar o campo religioso 

(sacerdotal) expresso no texto para se compreender o grau de dominação ideológica e 

de cooptação que as crenças e as práticas religiosas impunham às pessoas. 

Considerando, porém, a vastidão do tema, optou-se por seguir algumas pistas 

exegéticas na própria perícope e apresentar os resultados da pesquisa concernentes a 

esses pontos temáticos: primeiramente, sobre os “ritos em torno do lagar”, que 

misturam vinho a crenças religiosas; depois, sobre um assunto muito discutido 

ultimamente e que a respeito do qual pairam certos questionamentos hoje em dia, e 

que, neste estudo, preferiu-se traduzir por “independência”. 

 Abaixo, está o texto da estrofe (vv.11-14): 
11Independência, vinho e mosto tomam coração. 
12Meu povo com a madeira dele consulta 
   e a vara dele declara para ele. 
   Eis que um espírito de independência os fez desviar, 
   e tornam-se independentes abandonando o seu deus. 
13Sobre cumes dos montes sacrificam 
   e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. 
   Eis! Boa é a sombra dele! 
   Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
    e vossas noras, eis que adulteram. 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
   e vossas noras que adulteram; 
   Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
   e com as consagradas sacrificam, 
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   e [o] povo não discerne, é arruinado. 
 

 Como já se percebeu na análise da forma e do lugar (capítulo 1), na estrofe 

existem várias seções que denunciam ouvintes e objetos de discurso distintos: “meu 

povo” (v.12a), “eles” (vv.12b-13a), “vós” (vv.13b-14a), novamente “eles” (v.14b) e, 

finalmente, “[o] povo” (v.14b). Neste item, porém, abordar-se-á a relação existente 

entre a religião popular e as práticas religiosas que concentravam certo poder nas 

mãos da categoria sacerdotal vinculada aos santuários estatais, e como ela se 

utilizava de meios discursivos e simbólicos para exercer dominação sobre o povo. 

 Para se compreender a realidade expressa no texto e por ele criticada, partir-

se-á da própria estrofe (em sua ligação com o resto da perícope e, por extensão, com 

o conjunto dos oráculos de Oseias) e também serão usadas outras fontes que 

auxiliarão em sua reconstrução histórica, sejam elas bíblicas, arqueológicas ou 

historiográficas. 

 

2.3.1 — Sobre deusas e oráculos 

 É possível observar nos vv.11-14 menção a elementos cultuais e práticas 

religiosas diversas. E dentre eles, detacta-se o culto à deusa e os oráculos. No v.12 

encontra-se o seguinte dito profético: 

Meu povo com a madeira dele pergunta 
e a vara dele declara para ele 
Eis que um espírito de independência fez desviar, 
E tornam-se independentes, abandonando o seu deus 

 

 A Biblia Hebraica Stuttgartensia propõe que “meu povo” seja lido na 

continuação do versículo 11, segundo a Septuaginta, ou seja, “e vinho e bebedeira 

tomam o coração do meu povo” (kai. oi=non kai. me,qusma 
evde,xato kardi,a laou/ mou). Não obstante facilitar a leitura, prefere-se 

o Texto Massorético, por se entender que “meu povo” seja o sujeito do verbo 

“perguntar”. 

 Segundo já analisado no capítulo 1, o v.11 pode ser uma frase sapiencial: 

“independência, vinho e mosto tomam [o] coração”. Aqui, o coração é levado por 

eles, é seduzido. Para o antigo hebreu, o “coração” era a sede das emoções, dos 

sentimentos, da inteligência, do entendimento, do conhecimento, dos desejos, das 
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intenções, da espiritualidade, da identidade da pessoa, enfim, do “eu”.237 É nele que 

ocorre a formulação de planos, sejam bons ou maus. Em Oseias, ele pode ser a sede 

da paixão (2,14), da obstinação, pois não ponderam “em seus corações” (7,2), e do 

desejo ardente (7,6); ele também pode ser “escorregadio” (10,2), “lugar” da comoção 

(11,8) e da soberba (13,6). 

 Ora, a estrofe inicia-se mencionando o coração tomado pelo vinho e pelo 

mosto (v.11) e termina falando de um povo que “não discerne”, sendo, com isso 

“arruinado” (v.14). As duas frases se complementam ao se considerar o coração 

como fonte de discernimento, embora seja possível que a primeira se refira aos 

sacerdotes (e demais dignitários), que se deixam levar pelo vinho e pelo mosto, 

entorpecendo o seu coração, e a última diga respeito ao resultado da sua negligência, 

ou seja, a ruína do povo. 

 Os três elementos juntos, ou seja, “independência, vinho e mosto”, 

apresentam o perfil do Israel criticado pelo profeta. Assim, dessa máxima de 

sabedoria se passa a descrever a situação: bebedeira e afastamento proposital de Javé. 

Tal perfil se delineia nas palavras que compõem o conteúdo da estrofe. 

 As palavras proféticas mencionam agora “o meu povo”. Ele consulta a 

madeira/a vara. Existe aqui referência a oráculo, provavelmente vinculado a 

santuários e sacerdotes. O “meu povo” distingue-se “deles” que se tornam 

independentes. O meu povo tem devoção, busca respostas nos oráculos; mas esses 

recursos estão nas mãos dos sacerdotes, os quais, como fazem com os sacrifícios, 

querem monopolizar a religião, isto é, Javé e os outros deuses. Ora, o resultado será a 

ruína do povo. Oseias, e Javé por meio dele, expressam, por isso, a lamentação: “e 

[o] povo não discerne, é arruinado”. 

 Mas quem é a categoria sob a denominação “meu povo”? Em seu comentário 

a Miqueias 1,9, Júlio Zabatiero a associa a camponeses, cujos direitos eram 

violentados pelos grupos que estariam no poder, embora ele também estenda o seu 

significado à população de Judá enquanto gente oprimida.238 Poderíamos entender 

que essa expressão tenha sentido semelhante em Oseias, concernente a Israel. Como 
                                                 
237 Para uma análise mais detalhada do conceito “coração” (heb. bl@ leb), cf.: BOWLING, Andrew, 
bb^l* (lābab). In: HARRIS, R. Laird; ARCHER JR., Gleason L.; WALTKE, Bruce K. (orgs.), op. cit., 
nº1071, p.765-766; JENNI, Ernst e WESTERMANN, Claus, v.2, p.821-826; BANDON, O. P. Heart. 
In: ELWELL, Walter A. (ed.). Evangelical dictionary of theology. 2ª ed. Grand Rapids, Michigan: 
Baker Academic; Carlisle, Cumbria, Reino Unido: Paternoster, 2001, p.540-541; SMITH, Ralph S. 
Teologia do Antigo Testamento: história, método e mensagem. São Paulo: Vida Nova, 2001, p.258-
261. 
238 ZABATIERO, Júlio Paulo Tavares. Miqueias: a voz dos sem-terra. São Paulo: Loyola, 2008, p.37. 
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a base da economia é a agricultura, a maioria dos explorados por esse tipo de religião 

é composta por quem cultiva a terra; no entanto, não se deve fechar o sentido de 

“povo” apenas com os camponeses. O que parece considerável é que “meu povo” é 

oposto aos sacerdotes; aquele é objeto da compaixão divina, esses, da disciplina. 

 É possível que o termo hebraico Ju@ ‘es (v.12), traduzido por “madeira”, diga 

respeito a uma imagem, a um poste de madeira ou a uma “árvore-oráculo”.239 De 

qualquer maneira, expressa a rebeldia de Israel, como afirma Hans Walter Wolff.240 

Ludwig Koehler e Walter Baumgartner interpretam oxu@ ‘esô como “a sua (dele) 

imagem de deus feita de madeira” (sein hölzernes Gottesbild).241 O termo aparece em 

textos como Jeremias 2,27; 3,9 e Habacuque 2,19 e, pelo menos nesse último caso, 

parece se tratar de imagem esculpida em madeira. Também é possível que esteja 

relacionada a um objeto de culto denominado ’axerá. A palavra com que o termo Ju@ 

faz paralelo é lQ@m^ maqel (“vara”), provavelmente usada como oráculo.242 Mas 

parece que o primeiro termo joga com dois sentidos, já que também árvores são 

mencionadas logo abaixo, no v.13. 

 A relação de árvore com adivinhação pode ser inferida em Gênesis 12,6 e 

Deuteronômio 11,30, onde se menciona o “Carvalho de Moré”, ou seja, do 

“adivinho” (hebraico III hr#om moreh),243 em Siquém (cf. também Josué 24,26; 

Juízes 7,1; 9,8). Presume-se a existência de santuário e, consequentemente, de ofício 

sacerdotal. Embora a “consulta à árvore” seja elemento da religião dos camponeses, 

possui, em Oseias, a intermediação de sacerdotes. Talvez aqui esteja o ponto, já que 

a crítica da perícope não se dirige à religião popular, mas à atuação sacerdotal. O que 

conta na crítica parece ser o abuso que fazem os sacerdotes de conceitos e práticas 

religiosas, explorando-os para proveito próprio. 

 Oseias 4,4-19, ao falar de sacerdotes e sacrifícios, também menciona o que se 

pode entender por oráculo: “Meu povo com a madeira dele consulta / e a vara dele 

declara para ele” (Oseias 4,12). O texto também menciona árvores sagradas 

(“carvalho, choupo, terebinto”) no v.13, sob os quais sacerdotes e possivelmente 
                                                 
239 MAYS, James Luther, op. cit., p.73. Ver também MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.151. 
240 WOLFF, Hans Walter . Hosea, p.84. 
241 KOHLER, Ludwig; BAUMGARTNER, Walter, op. cit., Ju@, v.1, p.817. 
242 Ibidem, lQ@m^, v.1, p.593. Assim também Heinrich W. F. Gesenius, que associa o termo à 
rabdomancia (GESENIUS, Heinrich W. F., op. cit., , lQ@m^, p.504). 
243 Normalmente, o termo é traduzido por “professor” (assim HOLLIDAY, William L., op. cit., III 
hr#om, p.265). Heinrich Wilhelm F. Gesenius associa a palavra hr#om a “profetas” em Isaías 30,20, o 
que seria uma leitura interessante, já que tal carvalho ou tais carvalhos estavam ligados a um santuário 
em Siquém (GESENIUS, Heinrich Wilhelm F., op. cit., hr#om, n.4175, p.459). 
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sacerdotisas queimavam incenso. Assim, ”madeira”, “vara” e grandes árvores 

parecem se referir a crenças e práticas religiosas que, a considerar por evidências 

extrabíblicas, estavam ligadas ao culto da deusa conhecida na bíblia por ’axerá. 

 Meindert Djikstra, que tem chamado a atenção para uma análise da religião 

israelita a partir das evidências arqueológicas, como as inscrições de Kuntillet el-

Ajrud e Khirbet el-Kom, abre a possibilidade de Israel e Judá adorarem uma deusa 

por nome ’axerah ou venerarem algum objeto sagrado associado ao culto de Javé.244 

A relação dos termos “madeira” e “vara”, mencionados no texto de Oseias, 

com ’axerah e seu símbolo do poste ou da árvore, no culto de Javé, não deveria ser 

descartada. De fato, várias evidências apontam para esse caminho. Para tanto, é 

importante que se pontuem algumas características da palavra no testemunho bíblico, 

ou seja, que a palavra hebraica Hr*v@a& ’axerá possa significar o nome de uma deusa 

e um objeto cultual, talvez um poste ou uma árvore sagrada. 

 A figura da árvore sagrada é universal, está presente em todas as culturas do 

mundo e, de maneira específica, existiu no antigo Oriente Médio. Segundo Mircéa 

Eliade, a figura da deusa árvore representa a “árvore – a da vida eterna ou da 

ciência”. Assim, “a Grande Deusa é a personificação da fonte inesgotável da criação, 

deste último fundamento da realidade”.245 

A iconografia médio-oriental apresenta muitos exemplos da árvore, ou da 

deusa árvore. William Foxwell Albright observa que, na Bíblia, ’axerah aparece 

como consorte de Ba‘al e é representada por um objeto de madeira instalado no 

santuário. Ele associa o designativo feminino ’elat, “deusa”, à palavra hebraica hl^a@ 

’elah, “terebinto”.246  

 Mark S. Smith relaciona a crítica do profeta Habacuque em 2,19 ao “culto da 

árvore e da pedra”.247 Para ele também, a árvore (’ela) pode se referir à deusa 

                                                 
244 DJIKSTRA, Meindert. I have blessed you by YHWH of Samaria and his Asherah: texts with 
religious elements from the soil archive of Ancient Israel. In: BECKING, Bob (et alii). Only one God? 
– Monotheism in Ancient Israel and the veneration of the goddess Asherah. Nova Iorque: Shefield 
Academic, 2001, p.17-44 (the biblical seminar, 77). 
245 ELIADE, Mircéa. Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.231. 
246 ALBRIGHT, William Foxwell. Archaeology and the religion of Israel. New introduction by 
Theodore J. Lewis. Louisville/Londres: Westminster John Knox Press, 2006 (the Old Testament 
library), p.78-79 
247 SMITH, Mark S. The early history of God: Yahweh and the other deities in Ancient Israel. 2ª ed. 
Grand Rapids, Michigan/Cambridge, Reino Unido: William B. Eerdmans; Dearborn/Michigan: Dove 
Booksellers, 2002, p.116. 
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’axerah, denominada ’ilt na literatura ugarítica. No antigo Israel, essa divindade 

poderia estar vinculada à adivinhação e à cura.248 

 O nome ’axerá aparece em duas inscrições datadas do século 8º a. C. Uma, 

existente em uma tumba em Khirbet el-Qom, nas proximidades de Hebrom (território 

de Judá): 

Urias, o (homem) rico, escreveu. Bendito seja Urias por YHWH – de seus 
inimigos ele o livrou por sua ’axerah. Por Onias. E por sua ’axerah, sua 
’a[xe]rah.249 

 

 A segunda inscrição foi descoberta em Kuntillet ‘Ajrud, na região do Sinai. O 

edifício foi iterpretado como havendo sido local de hospedagem de caravaneiros, ou 

um santuário à beira da estrada, como pensa Klaas A. D. Smelik.250 Duas inscrições 

feitas em cântaros para armazenagem, em tinta vermelha, são importantes para o 

estudo a respeito da deusa no antigo Israel. A primeira versa: 

(...) Eu te abençôo por YHWH de Samaria e por sua ’axerah.251 
 

 Outra inscrição reza o seguinte: 

(...) Eu te abençôo por YHWH de temã e por sua ’axerah. Que ele te 
abençoe e que ele te guarde e que ele esteja com meu se[nhor]...252 

 

 Klaas A. D. Smelik interpreta ’axerah das inscrições de Khirbet el-Qom (e 

consequentemente, de Kuntillet ‘Ajrud) como um objeto referente à fertilidade e que 

pertencia ao culto de Javé.253 Assim também pensa André Lemaire, a respeito dos 

textos de ambos os lugares, pois ele não acredita que o termo se refira à deusa, mas a 

um conjunto de árvores sagradas plantadas junto a santuários.254 

 Também para Mark S. Smith, as inscrições em Kuntillet ‘Ajrud e em Khirbet 

el-Qom não podem se referir à deusa ’axerah, mas a um objeto de culto vinculado a 

                                                 
248 Ibidem, , p.116-118. 
249 “Uriah, the rich (man), wrote it. Blessed is Uriah by YHWH – from his enemies he delivered him 
by his asherah. By Oniah. And by his a[she]rah, his asherah” (SMELIK, Klaas A. D. Writings from 
Ancient Israel: a handbook of historical and religious documents. Louisville, Kentucky: Westminster 
John Knox Press, 1991, p.153). 
250 Ibidem, p.157. Cf. também MAZAR, Amihai. Arqueologia na terra da Bíblia: 10.000 – 586 a. C. 
São Paulo: Paulinas, 2003 (coleção bíblia e arqueologia), p.425-428. 
251 “(…) I have blessed you by YHWH of Samaria and by his asherah!” (SMELIK, Klaas A. D., op. 
cit., p.159). 
252 “(…) I bless you by YHWH of Teman and by his asherah. May he bless you and may he keep you 
and may he be with my lo[rd]…” (ibidem, op. cit., p.159). 
253 Ibidem, p.153-154, 160. 
254 LEMAIRE, André. Who or what was Yahweh’s Asherah? – Startling new inscriptions from two 
different sites open the debate about the meaning of Asherah. Biblical Archaeology Review. 
Washington: Biblical Archaeology Society, v.10, n.6, p.42-51, 1984. 
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Javé.255 Esse objeto teria sido associado a Astarte no último período da monarquia, 

deusa denominada de ’axerah nos textos bíblicos.256 Seus atributos (fertilidade e 

sabedoria) teriam sido assimilados por Javé no processo que levou à exclusão dos 

deuses e à solidificação do monoteísmo a partir do século 6º a. C.257 Esse autor 

defende tais hipóteses baseado na leitura que faz da inscrição em Kuntillet ‘Ajrud, 

que menciona “Javé [de Samaria] e a sua ’axerah” (lyhwh [xmrn] wl’xrth). Leva ele 

em conta que se ’axerah fosse nome próprio, não deveria ser acompanhado do sufixo 

h (“dele”).258 Mesmo assim, ele aceita a idéia de ’axerah possivelmente ser a 

consorte de Javé no período da monarquia israelita.259 

 Embora plausível e lógico, o argumento utilizado por Mark S. Smith também 

dá margens para certas perguntas as quais, parece, ele não responde. Primeiramente, 

por que, a partir da dominação assíria, a deusa Astarte foi identificada com um objeto 

de culto (’axerah) e não com outra divindade, como era comum no antigo Oriente 

Médio? Assim, é mais provável que Astarte tenha sido identificada com a tradicional 

deusa ’axerah, representada pelo poste ou pela imagem da árvore. E o fato de nada 

ser encontrado de concreto nas páginas da bíblia hebraica no que concerne ao culto 

da deusa é um tanto óbvio, pois ele é fruto de recensões e da organização canônica 

do judaísmo, que já se apega ao monoteísmo teórico e despreza as tradições 

(inclusive mais antigas) que incluíam cultos a outras divindades masculinas e 

femininas. 

 Richard S. Hess também discorda de Mark S. Smith e afirma que ’xrth 

provavelmente não tenha um sufixo, mas que seja toda ela uma só palavra, 

’axeratah.260 Ele escreve: “meu posicionamento é que esse seja o nome pessoal da 

deusa”.261 Outro autor, Lester L. Grabbe, segue a opinião segundo a qual as 

inscrições de Kuntillet Ajrud referem-se à deusa ’axerah, consorte de Javé.262 Assim 

também pensa a pesquisadora Monika Ottermann, que defende estar a figura da 

árvore associada à deusa ’axerah na iconografia da antiga Canaã e, 

                                                 
255 SMITH, Mark S. The early history of God, p.48, p.118-125. 
256 Ibidem, p.125-133. 
257 Ibidem, p.133-137. 
258 Ibidem, p.119-121. 
259 SMITH, Mark S. O memorial de Deus: história, memória e a experiência do divino no Antigo 
Israel. São Paulo: Paulus, 2006 (coleção biblioteca de estudos bíblicos), p.90. 
260 HESS, Richard S. Israelite religions: an archaeological and biblical survey. Grand Rapids, 
Michigan: Baker Academic; Nottingham, Inglaterra: Apollos, 2007, p.288. 
261 “My view assumes that this is the personal name of the goddess” (Ibidem, p.288). 
262 GRABBE, Lester L. Ancient Israel: what do we know and how do we know it? Londres: T. & T. 
Clark, 2007, p.157-158. 
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consequentemente, no antigo Israel.263 Ela é seguida por Ana Luisa Alves Cordeiro, 

favorável à teoria que afirma ser ’axerah uma deusa e um objeto de culto no antigo 

Israel,264 sendo essa divindade adorada ao lado de Javé como sua consorte.265 E, por 

fim, a pesquisadora Mercedes Lopes também segue a mesma leitura das inscrições 

acima mencionadas ao concordar com a existência de um culto a ’axerah em 

Israel.266 

 É importante salientar que dessa posição compartilha José Severino Croatto 

em dois artigos escritos para a Revista de Interpretação íblica Latino-Americana, 

sendo o primeiro, intitulado “La sexualidad de la Divinidad – Reflexiones sobre el 

lenguaje acerca de Dios”267 e o segundo, “La Diosa Asherá en el antiguo Israel – El 

aporte epigráfico de la arqueologia”.268 Naquele texto, ele discute a questão de 

gênero relacionado com a linguagem a respeito de Deus e de suas conseqüências na 

construção de uma abordagem patriarcalista e “kiriacal”269 da divindade. Assim, no 

artigo, ele discute fenomenologia da religião, ao mesmo tempo em que apresenta um 

                                                 
263 OTTERMANN, Monika. A Deusa Inana-Ishtar — uma rival de YHWH? Considerações feministas 
sobre as Deusas-árvore e o Deus único da Bíblia Hebraica. In: REIMER, Haroldo; SILVA, Valmor da 
(orgs.). Hermenêuticas bíblicas: contribuições ao I Congresso de Pesquisa Bíblica. São Leopoldo: 
Oikos; Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2006, p.136-147. Cf. também OTTERMANN, 
Monika. Vida e prazer em abundância: a deusa Árvore. Mandrágora. São Bernardo do Campo: 
UMESP, ano 11, n.11, p.40-56, 2005, onde ela afirma, com referência às inscrições de Khirbet el-
Qom e Kuntillet ‘Ajrud: “concordo com os/as pesquisadores/as que compreendem tais inscrições 
como testemunho, não apenas de uma grandeza numinosa ou força benéfica atribuída ao próprio 
YHWH, senão como testemunho da existência de um culto independente da deusa Aserá, ainda que 
suas funções e atributos fossem gradativamente transferidos para YHWH, ao longo da formação de 
seu perfil de um deus único, masculino e transcendente” (p.49). 
264 CORDEIRO, Ana Luisa Alves. Asherah, a deusa proibida. In: REIMER, Ivoni Richter (org.). 
Imaginários da divindade. Goiânia: Universidade Católica de Goiás; São Leopoldo: Oikos, 2008, 
p.25-48. 
265 Ibidem, p.31-32. Também John Day acredita serem os ’axerim postes de madeira referentes à 
deusa ’axerah. Cf. DAY, John. Asherah in the Hebrew bible and northwest Semitic literature. Journal 
of Biblical Literature, Filadélfia, Pensilvânia: The Society of Biblical Literature and Exegesis, v.103, 
n.3, 1986, p.403. 
266 LOPES, Mercedes. A Hokmah bem humorada. Mandrágora. São Bernardo do Campo: UMESP, 
ano 11, n.11, p.71-82, 2005, sobretudo as p.77-78. Para essa autora, a Sabedoria, que é citada no livro 
de Provérbios ao lado de Javé no instante da criação, poderia ser a memória, já um tanto apagada pela 
tradição monoteísta, da crença na deusa (’axerah) como consorte de Javé. Cf. também LOPES, 
Mercedes. A mulher sábia e a sabedoria mulher – símbolos de co-inspiração: um estudo sobre a 
mulher em textos de Provérbios. São Bernardo do Campo: UMESP, 2007 (tese de doutorado), p.174-
179. 
267 CROATTO, José Severino. La sexualidad de la Divinidad – Reflexiones sobre el lenguaje acerca 
de Dios. Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana. Quito, Equador: CLAI, n.38, p.14-28, 
2001. 
268 CROATTO, José Severino, La Diosa Asherá en el antiguo Israel – El aporte epigráfico de La 
arqueología. Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana. Quito, Equador: CLAI, n.38, p.29-
39, 2001. 
269 Do grego ku,rioj kýrios, “senhor”.  
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quadro da religião do Antigo Testamento em que a linguagem a respeito de Deus é 

sexuada e ainda masculina: 

Por isso, o trágico está no predomínio absoluto, exagerado, do Deus 
masculino. Palavras femininas em um ou outro idioma para falar de Deus, de 
nenhuma maneira o tornam feminino. Se pensa em Javé, um sujeito sempre 
masculino.270 

 

Antes politeísta, a religião de Israel tornou-se monoteísta. José Severino 

Croatto atribui esse fato à reforma de Josias, ao deuteronomismo e à redação dos 

textos bíblicos em período em que tais influências já podiam ser efetivas. Assim, a 

figura da deusa desapareceu do cenário religioso de Israel.271 Mas, escreve ele em 

seu texto que, antes de Javé se tornar “único” (Deuteronômio 6,4), “era concebido 

com sua Deusa consorte, com certeza ’axerah”.272 

 No segundo artigo mencionado, José Severino Croatto discorre sobre a deusa 

’axerah na literatura ugarítica, na qual é mencionada como ’atiratu, a consorte de 

’ilu (’el).273 Dessa forma, a ’axerah bíblica teria suas raízes na religião de Canaã. O 

autor ainda discorre a respeito de dados arqueológicos, ou seja, das inscrições 

descobertas em Khirbet El Qom, em Tell Ajrud, em Tell Miqneh e a respeito dos 

textos de elefantina (esses se referem à deusa ‘anate).274  

 Também foram encontradas estatuetas em Israel e Judá que provavelmente 

retratavam a deusa. Segundo William G. Dever, muitas dessas imagens ou de seus 

moldes são do período da monarquia.275 Elas reproduzem uma imagem feminina, 

nua, com ênfase nos seios fartos que ela traz. Agora, considerando as estatuetas em 

forma de pilar encontradas em Judá, e que datam do período posterior ao do reino de 

Israel, esse autor afirma o caráter maternal da deusa para os israelitas. Ele escreve: 

O ponto ao qual eu quero chegar é que enquanto as figuras cananeias 
representam a deusa como uma cortesã dos deuses muito lasciva, as 
israelitas são muito mais “castas” e simplesmente a retratam como uma mãe 
que amamenta. A Grande Mãe torna-se uma protetora de mães em qualquer 
lugar (embora até possivelmente uma consorte divina). Nesse sentido, a 
sexualidade mais ostensiva da religião cananéia agora é reprimida e 

                                                 
270 “Por eso, lo trágico está em el predominio absoluto, exagerado, del Dios masculino. Palabras 
femeninas em uno u outro idioma para hablar de Dios, de ninguna manera lo hacen femenino. Se 
piensa em Yavé, um sujeto siempre masculino” (CROATTO, José Severino. La sexualidad de La 
Divinidad, p.18). 
271 Ibidem, p.19-23. 
272 Ibidem, p.19. 
273 CROATTO, José Severino, La Diosa Asherá en el antiguo Israel, p.30-32. 
274 Ibidem, p.32-36. 
275 Cf. DEVER, William G. Did God have a wife? – Archaeology and folk religion in Ancient Israel. 
Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2005, p.176-195. 
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redirecionada, sem ser, é claro, religião menos que “terrena”, menos que 
preocupada com fecundidade.276 

 

 William G. Dever acredita que ’axerá era uma deusa cultuada no antigo Israel 

e, segundo sua opinião, existem evidências internas à Bíblia e externas, como é o 

caso das inscrições de Kirbet El-Qôm e Kuntillet ‘Ajrûd, e a opinião da maioria dos 

estudiosos que associam as figurinhas de deusa encontradas em sítios arqueológicos 

com a deusa.277 

 De fato, ’axerah parece corresponder a Athiratu, de Ugarit, a qual é 

mencionada em muitíssimos textos cuneiformes encontrados a partir de 1929, época 

em que o sítio arqueológico, em Ras Shamra, foi descoberto. Ela é esposa de ’el, o 

deus supremo, e representa a deusa mãe, que nutre seus filhos. Provavelmente, são 

dela representações artísticas de Ugarit, como a existente na tampa de uma caixa de 

cosméticos em que se afigura uma deusa vestida ao estilo egeu, segurando dois 

vegetais. 

 Considerando as evidências acima mencionadas, é possível crer que’axerah 

fosse mesmo uma deusa cultuada no antigo Israel, provavelmente ao lado de Javé, 

como sua consorte; e, ao mesmo tempo, estivesse relacionada a oráculos, a objetos 

cultuais e à imagem de árvores frondosas. No entanto, parece que o problema do 

profeta Oseias e de seu deus encontrava-se na ligação de tais símbolos religiosos com 

os templos e santuários e seus decorrentes abusos, os quais eram cometidos sob seus 

auspícios. Dessa maneira, é possível entender, de Oseias 4,12-14, como tais crenças e 

práticas que as acompanhavam realizavam-se no âmbito do culto. Porque o próprio 

ritual estava comprometido pelo engano e pelas tramas daqueles que deveriam ser 

referências de integridade. 

 

2.3.2 — “Tornam-se independentes vossas filhas” (v.13) 

No versículo 13, a Biblia Hebraica Stuttgartensia propõe mudança do sufixo 

pronominal de segunda pessoa do plural para a terceira pessoa, ou seja, em vez de: 

“tornam-se independentes vossas filhas (<k#yt@onB=)/e vossas noras (<k#yt@oLK^), eis 

                                                 
276 “The point that I want to make here is that while the Canaanite figurines portray the Goddess as a 
rather lascivious courtesan of the gods, the Israelite ones are much more ‘chaste’ and portray her 
simply as a nursing mother. The Great Mother becomes a patroness of mothers everywhere (although 
still possibly a divine consort). In that sense, the more blatant sexuality of Canaanite religion is now 
restrained and redirected, without religion being, of course, any less ‘earthly’, any less concerned with 
fecundity” (ibidem, p.187). 
277 Ibidem, p.196. 
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que adulteram”, que se leia: “tornam-se independentes as filhas deles (<h#yt@onB=)/e 

as noras deles (<h#yt@oLK^), eis que adulteram”. Mas tal alteração não parece manter-

se pela própria tradição textual; aliás, a Septuaginta corrobora com o Texto 

Massorético (“vossas filhas” [ai` qugate,raj u`mw/n]/ “vossas noras” [ai` 
nu,mfai u`mw/n]). Neste caso, a leitura mais fácil parece um arranjo de uma 

leitura mais difícil... 

 E o mesmo se pode dizer de “vossas filhas” (<k#yt@onB=) no v.14, já que se 

encontra, na Biblia Hebraica Stuttgartensia, a mesma recomendação feita no 

versículo anterior. Ela também se pergunta se “não visitarei vossas filhas” não é uma 

adição. Porém, é preferível manter o texto. A Septuaginta traduz esse trecho do 

hebraico de maneira enfática por kai. ouv mh. episke,ywmai ai` 
qugate,raj u`mw/n, ou seja, “certamente não visitarei as vossas filhas”. 

 A raiz verbal dqp pqd, tronco qal, é usada várias vezes no profeta como 

referência à presença de Javé, geralmente no sentido de acerto de contas. A “visita” 

de Javé não será para as mulheres; não será delas que ele irá “cobrar”, pois, apenas 

participam de uma estrutura alienada dos valores javistas, independente da vontade e 

do conhecimento de seu deus. Como escreve Tânia Mara Vieira Sampaio: “O castigo 

não era para as mulheres. A culpabilização do seu corpo não é tematizada no capítulo 

4”.278 

 Ainda no mesmo versículo, agora na linha seguinte: “Eis! Eles com 

[mulheres] independentes se afastam”, não precisa ser compreendido como se fosse 

referência ao ato sexual. É possível compreendê-lo como serviço religioso. O 

problema é que “eles” são responsabilizados pelo afastamento de Javé e não “elas”, 

nem as filhas e noras e, pelo que parece, nem as mulheres independentes nem as 

“consagradas”. Aliás, as tonz) zonot e as tovd@Q= qedexot provavelmente se referem às 

mesmas mulheres: são chamadas de “consagradas” por atuarem nos serviços 

religiosos, provavelmente como sacerdotisas e auxiliares; e de zonot porque, no 

sistema de culto que representam, participam do seu caráter de autosuficiência em 

relação a Javé. O caráter distintivo dessa atitude “deles” não são relações sexuais 

(veja abaixo o comentário sobre este assunto), mas a queima de incenso e os 

sacrifícios (vv.13 e 14). 

                                                 
278 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.129. 
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 A Septuaginta traduz a última linha do v.14 (“e [o] povo não discerne, é 

arruinado”) da seguinte maneira: “e o povo que não compreende está envolvido com 

prostituta” (kai.. o` lao.j ouv suni,wn suneple,keto meta. 
po,rnhj). Porém, como já foi visto páginas atrás, embora a compreensão de hnz znh 

como “prostituição”, “fornicação” e de hn*oz zonah como “prostituta” tornou-se 

comum nas traduções da Bíblia e uma lista delas para o português já o demonstra 

claramente, atualmente, tem havido uma ressignificação do termo hebraico de 

maneira que ele, na passagem, poderia ser melhor compreendido, respectivamente, 

como “tornar-se independente” e “mulher independente”: 

   Eis que um espírito de independência fez desviar, 
   e tornam-se independentes abandonando o seu deus. 

 

 “Eles”, ao praticarem a religião, tornaram-se “independentes” de seu deus. Os 

ritos religiosos que implementavam apenas reforçavam as distâncias entre si mesmos 

(sacerdotes) e o deus das tradições javistas. “Espírito de independência” parece 

apontar para a arrogância que os caracteriza. Como a “mulher de independências” 

(Oseias 1,2), e como Efraim/Israel (Oseias 1,3; 5,4), também os sacerdotes foram 

contagiados por essa onda de autonomia e acabaram por rejeitar o conhecimento de 

Javé. 

 E o texto do profeta continua, agora trazendo dados específicos da 

independência dos sacerdotes: 
13Sobre cumes dos montes sacrificam 
   e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. 
   Eis! Boa é a sombra dele! 
   Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
    e vossas noras, eis que adulteram. 

 

 Assim, não é necessário que o profeta se refira a questões de sexualidade ao 

se utilizar da raiz hnz znh, mas expressar, por meio dela e da raiz [an n’p (“adulterar”) 

o quanto eles têm se afastado dos padrões considerados normais da sociedade.279 

Muitos autores lêem o texto segundo os critérios tradicionais: havia prostituição em 

Israel e tal ocorreria no contexto do culto e da adoração. Normalmente, essa 

abordagem associa os ritos de fertilidade e de prostituição sagrada a Ba’al e ‘axerah. 

Mas, havendo observado o significado de hnz znh, é possível dar outro enfoque ao 

texto. Dessa maneira, o profeta Oseias não estaria dando um retrato “pornográfico” 

                                                 
279 O autor é grato ao seu amigo, o professor Dionísio Oliveira da Silva, por essa observação. 
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dos cultos israelitas, mas simplesmente falando da independência que Israel, 

instigado pelos sacerdotes, procura de Javé (v.12: “e tornam-se independentes, 

abandonando o seu deus”). E segue-se a ameaça: 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
   e vossas noras que adulteram; 
   Eis! Eles com [mulheres] independentes se afastam 
   e com as consagradas sacrificam, 
   e [o] povo não discerne, é arruinado. 

 

 Não são elas as culpadas por fugir aos padrões; não é o povo o culpado por 

não conhecer o seu deus; mas “eles” são. Provavelmente, aqui existe alusão aos 

sacerdotes, dos quais se fala desde o v.4. Novamente o termo tonz) zonot, que faz 

paralelo a tv)dQ= qedoxot, palavra essa vinculada à raiz vdq qdx, que significa “ser 

santo”, “separado”, daí a tradução “consagradas”. Normalmente, os autores pensam 

que o termo se refira a prostitutas cultuais, mas é provável que as pessoas aludidas 

não passem de sacerdotisas ou serviçais do santuário. Não há necessidade de 

transformá-las em prostitutas (não é dessa forma que normalmente os autores se 

referem aos serviçais do sexo masculino). Provavelmente, a ênfase esteja no rito em 

si, no sacrifício, como elemento religioso, mas que não passa de gesto vazio, pois 

não contribui senão para a ruína do povo. Em suma, o problema parece estar no 

sacrifício e não nas serviçais do templo. 

E o texto do profeta continua, agora trazendo dados específicos da 

independência dos sacerdotes: 
13Sobre cumes dos montes sacrificam 
   e sobre as colinas queimam sob carvalho e choupo e terebinto. 
   Eis! Boa é a sombra dele! 
   Por isso, tornam-se independentes vossas filhas 
    e vossas noras, eis que adulteram. 

 

 É comum que se entenda o trecho acima como referência a cultos de 

fertilidade.280 Tânia Mara Vieira Sampaio acredita que tais práticas religiosas seriam 

incentivadas pelo estado com o objetivo de haver mais pessoas que o servissem nos 

                                                 
280 Assim a maioria dos autores. Por exemplo: WOLFF, Hans Walter . Hosea, p.72; do mesmo autor: 
Oseas hoy, p.95-100; MAYS, James Luther, op. cit., p.72-74; HARPER, William Rainey, op. cit., 
p.260-261; ANDERSEN, Francis I. e FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.368-370; MACINTOSH, 
Andrew A., op. cit., p.151-153; SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da 
mulher, p.121-127; PEDRO, Enilda de Paula e NAKANOSE, Shigeyuki, op. cit., p.31-33. 
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campos e no exército.281 Assim também pensam Enilda de Paula Pedro e Shigeyuki 

Nakanose.282 

 Segue-se a acusação: 
14Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
   e vossas noras que adulteram; 
   Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
   e com as consagradas sacrificam, 
   e [o] povo não discerne, é arruinado. 

 

 “Sacrificam” traduz WjB@z^y+ yezabehu, da raiz jbz zbh, “oferecer sacrifício de 

comunhão”, correlato ao substantivo jb^z# zebah, “sacrifício de comunhão”, que se 

repete no v.19 com <t*µojb=Z!m! mi-zibhot-am, “os sacrifícios dela”. É possível que 

exista, aqui, menção à prática sacrifical semelhante àquela da qual se fala em textos 

como as prescrições concernentes ao sacrifício (Levítico 1,1 – 38) e a Lei da 

Santidade (Levítico 17,1 – 26,46). No contexto de Oseias, porém, tais práticas 

servem apenas para “tomar” o coração do povo, seduzi-lo pelo espetáculo religioso e, 

finalmente, levá-lo à ruína. Mas esses espetáculos poderiam servir aos propósitos 

daqueles que, havendo rejeitado a prática do conhecimento de Javé (v.6), e 

conduzido sacrifícios com o objetivo de manter o estômago cheio (v.8), garantiam, 

pelo “monopólio” do sagrado, seu status e poder. 

 

2.3.3 — Sobre culto e “prostituição sagrada” 

 É comum estudiosos do Antigo Testamento interpretarem Oseias 4,13-14 

como referência a ritos de fertilidade. Assim compreendem William Rainey 

Harper,283 James Luther Mays,284 Francis I. Andersen e David Noel Friedman,285 

Jorge Mejía,286 David A. Hubbard,287 Tânia Mara Vieira Sampaio,288 e tantos 

outros.289 

                                                 
281 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.121-127. 
282 PEDRO, Enilda de Paula; NAKANOSE, Shigeyuki, op. cit., p.35-37. 
283 Para quem as qedexot eram “prostitutas profissionais ligadas ao ceremonial de adoração” 
(HARPER, William Rainey, op. cit., p.261). 
284 MAYS, James Luther, op. cit., p.74-76. 
285 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.9, 368-371. 
286 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.54-55. 
287 HUBBARD, David A., op. cit., p.112-115. 
288 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prstituído da mulher. Ler principalmente as 
páginas 117-139. 
289 Cf. ainda GOFF, Beatrice L. Syncretism in the religion of Israel. Journal of Biblical Literature. 
Filadélfia, Pensilvânia: The Society of Biblical Literature and Exegesis, v.58, 1939, p.153-154; 
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É uma crença um tanto comum que tais ritos fizessem parte das práticas 

religiosas das populações do antigo Oriente Médio. Segundo esse ponto de vista, 

textos como “os amores de Ba‘al e ‘anatu”, da antiga Ugarit, parecem indicar 

claramente a natureza de deuses como Ba‘al, que garantiria fertilidade à vegetação e 

aos animais mediante relação sexual. A deusa ‘anatu encontra-se com Ba‘al nos 

juncais de Šamaku, região próxima ao extinto lago Hule, e ali, diz o poema, o deus 

tem relações com ela e (ou) com duas novilhas. E, dessa maneira, nasce um 

filho/bezerro para Ba‘al.290 

O texto está fragmentado, o que resulta em muitas dificuldades para a sua 

interpretação. Mas, Gregorio del Olmo Lete, por exemplo, o considera uma narrativa 

mítica relativa ao tema da fecundidade291 e conclui sua apresentação do poema da 

seguinte maneira: “sua possível utilização cúltico-mágica é muito verossímil”.292 

 O poema foi encontrado nas escavações da cidade de Ugarit (Ras Shamra), 

descoberta em 1929 e explorada por uma equipe de arqueólogos franceses chefiados 

por Claude Frédéric-Armand Shaeffer. Durante o processo de escavação, foram 

encontrados dois templos, um de Dagã e outro de Ba‘al, junto a um edifício que 

continha milhares de tabuletas de barro escritas em vários idiomas. Eram 

documentos de naturezas diversas; porém, em outra casa (que provavelmente 

pertenceu a um sacerdote), foram encontradas tabuletas de barro que, decifradas, se 

mostraram poemas épicos pertencentes ao ciclo de Ba‘al e ‘anatu. 

Outro poema intrigante é o que se refere ao nascimento dos deuses formosos 

e graciosos, Šahru e Šalimu, gerados por ’el, ao engravidar duas mulheres.293 

Segundo Gregorio del Olmo Lete, o texto, também encontrado em Ras Shamra 

(Ugarit) em 1930, pode se referir a uma cerimônia de fertilidade e sua “função, 

eminentemente recitativa”.294 

Mas esses poemas, ou outros textos orais ou escritos, semelhantes em Israel, 

teriam lugar em “cultos de fertilidade”? No culto, haveria ritualização de seus 

conteúdos em alguma forma de hieros gamos? 

                                                                                                                                           
FOHRER, Georg, História da religião de Israel, p.260-261; ALBRIGHT, William Foxwell, op. cit., 
p.75-77, 158-159; BAIBER, João, op. cit., p.31. 
290 Cf. OLMO LETE, Gregorio del. Mitos y leyendas de Canaan segun la tradición de Ugarit. Madri: 
Ediciones Cristiandad, 1981 (fuentes de la ciencia biblica, 1), p.468-474. 
291 Ibidem, p.466. 
292 Ibidem, p.467. 
293 Ibidem, p.440-448. 
294 Ibidem, p.439. 
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Segundo Tânia Mara Vieira Sampaio, o contexto da prostituição estaria na 

necessidade de o estado monárquico controlar, mediante a religião, as mentes e os 

corpos das pessoas. Como ela ainda escreve: “Ao que parece, a prostituição 

apresentava-se como um fato definitivo na sociedade, diante do qual poucas 

alternativas havia”.295 E tal não se limitaria à esfera religiosa, mas sócio-econômica, 

pois implicaria no interesse do estado a demanda por mão-de-obra e por soldados.296 

Assim, na opinião dessa autora, o estado monárquico seria o grande patrocinador e 

incentivador da prostituição sagrada nas eiras. Dessa forma, a acusação do profeta 

não se dirige à prostituição enquanto tal, mas como prática sustentada pelos 

interesses do estado.297 

Tea Frigerio, Carlos Mesters e Francisco Orofino compartilham dessa visão 

ao apresentar o tema da prostituição em Oseias como prostituição cultual que 

garantisse aumento de tributo e de pessoas para servirem ao estado mediante trabalho 

no campo, no palácio ou no exército.298 Também Ronald Ayres Lacerda compartilha 

dessa opinião ao afirmar que, ao se apropriar da cultura popular, o estado “tinha 

objetivos evidentes: tributar o corpo das pessoas, o produto do campo e o ventre 

feminino”.299 

A crença de que havia a prática da prostituição sagrada em Israel está bem 

fortalecida no meio acadêmico devido à sua tradicional duração; porém, já existem 

vozes que contestam sua existência. Um exemplo é o da pesquisadora Stephanie 

Lynn Budin, que acredita não haver existido esse costume no mundo antigo.300 Ela 

mesma inicia seu livro com a seguinte frase: “a prostituição sagrada nunca existiu no 

antigo Oriente Médio e nem no Mediterrâneo”.301 Ela levanta crítica ao que 

denomina de “imagem” que se criou em torno da prostituição sagrada e a nega. Após 
                                                 
295 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.39. 
296 Ibidem, p.130. Cf. também, SCHWANTES, Milton e SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Oseias: uma 
profecia diferente, n.206, p.24, 29-30. 
297 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Mulher: uma prioridade profética em Oseias. São Bernardo do 
Campo: UMESP, 1990 (Dissertação de Mestrado), p.109-125. 
298 Cf. FRIGERIO, Tea; MESTERS, Carlos; OROFINO, Francisco. Oseias e Gomer: um casal 
profético – “Se eu não tiver o amor, nada sou!”. São Leopoldo, RS: CEBI, n.209, 2005 (série a 
palavra na vida), p.8-10. James E. Miller (op. cit., p.505-506), em sua leitura de Oseias 4,13-14, 
associa hn*oz znh, que ele entende ser “prostituta”, com hv*d@q+ qedexah, “consagrada”, alegando, com 
isso, referência à prostituição sagrada; mas, também admite em pós-escrito no mesmo artigo que é 
possível entender, da natureza polêmica do texto, que não haja referência histórica ao fato aludido 
literariamente (p.506). 
299 LACERDA, Ronald Ayres. A função social do conceito de Deus em Oseias 11. São Bernardo do 
Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior [UMESP], 1996 (dissertação de mestrado), p.48. 
300 BUDIN, Stephanie Lynn. The myth of sacred prostitution in antiquity. Cambridge/Nova Iorque: 
Cambridge University Press, 2008. 376p. 
301 “Sacred prostitution never existed in the Ancient Near East or Mediterranean” (ibidem, p.1). 
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realizar todo um trabalho crítico às fontes antigas e às interpretações de dados 

arqueológicos que têm sido realizadas e vinculadas ao que ela chama de “mito”, 

Stephanie Lynn Budin só confirmará a tese exposta no início de sua obra. Assim, 

quando se refere aos antigos hebreus, ela é categórica ao afirmar que tais coisas não 

aconteciam. Para tanto, ela procura explicar os significados de qadesh (“santo”) e 

qedexá (“santa”), termos aplicados a pessoas envolvidas em serviços cultuais e, 

normalmente, ligadas à “prostituição sagrada”. Também Oseias fala dos sacerdotes 

nesse tom: “Eis! Eles com [mulheres] independentes (tonz) zonot) se afastam e com as 

consagradas (tovd@q= qedexot) sacrificam” (Oseias 4.14). Para Stephanie Lynn Budin, 

tais pessoas serviriam como sacerdotes e sacerdotisas de cultos não javistas.302 

Referindo-se ainda ao mesmo versículo, ela escreve: 

Nada no verso sugere que os homens estavam fazendo sexo com as qedexot 
e nem existe qualquer razão para acreditar que qualquer forma de sexo sacral 
seja parte dos rituais aqui discutidos. Então, sim, os homens estão se 
prostituindo com as qedexot, mas a “prostituição” é simbólica, sexo não está 
implícito, e as próprias qedexot não estão fazendo sexo, mas meramente 
sacrificando. Afinal de contas, elas são sacerdotisas, não prostitutas.303 

 

Também Karin R. Shrofel defende a mesma opinião, em relação às qedexot, 

segundo a qual elas teriam sido funcionárias cultuais e não prostitutas.304 Ela afirma: 

As críticas à hipótese da prostituição cultual argumentam de maneira 
convincente que a interpretação das qedexot como “prostitutas cultuais” é 
uma ficção que se originou nos escritos de autores antigos não semítas. 
Textos rituais e litúrgicos, listas administrativas e códigos legais nativos do 
antigo Oriente Médio não atestam a historicidade da instituição da 
prostituição cultual. Descrições da atividade do culto sexual que estudiosos 
modernos alegam ser a invectiva de Oseias ocorrem em textos escritos por 
pessoas etnicamente estranhas depois da época de Oseias. Os trabalhos de 
Heródoto, Estrabão e Luciano dificilmente sustentam a noção de que as 
qedexot eram “prostitutas cultuais”.305 

                                                 
302 Ibidem, p.34-35. 
303 “Nothing in the verse suggests that the men are having sex with the qedexot, nor is there any reason 
to believe that any form of sacral sex is a part of the ritualshere discussed. So, yes, the men are 
whoring with the qedexot, but the ‘whoring’ is symbolic, sex is not implied, and the qedexot 
themselves are not having sex, merely sacrificing. They are priestesses, not prostitutes, after all” 
(ibidem, p.38). 
304 “Critics of the cult prostitution hypothesis argue convincingly that the interpretation of the qedexot 
as ‘cult prostitutes’ is a fiction originating in the wrintings of ancient, non-Semitic authors. Ritual and 
literary texts, administrative lists, and legal codes native to the ancient Near East do not attest to the 
historicity of the institution of cult prostitution. Descriptions of the sexual cult activitythat modern 
scholars allege is the target of Hosea’s invective occur in texts written by ethnic outsiders centuries 
after Hosea’s time. The works of Herodotus, Strabo, and Lucian hardly support the notion that the 
qedexot named in Hosea 4.14 were ‘cult prostitutes’” (SHROFEL, Karin R. No prostitute has been 
here: a reeavaluation of Hosea 4.13-14. Winnipeg, Manitoba: Universidade de Winnipeg, 1999 – 
dissertação de mestrado, p.5). 
305 Ibidem, p.104. 
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Mas, voltando-se para o livro de Oseias, caso se considere que a palavra hn*z) 

zonah ali mencionada se refira a uma mulher independente, e os termos <yn!Wnz= 

zenunim e tWnz@ zenut, ao estar ou ser independente, ou autônomo, como escreve 

Mercedes de Budallés-Díez (aludindo, é claro, ao período anterior ao da monarquia, 

mas cujo significado aplica-se, neste estudo, ao texto de Oseias), então talvez não 

seja necessário que se interprete o Israel das páginas de Oseias como caracterizado 

pela promiscuidade sexual. O que se quer dizer é que os sacerdotes buscam ser 

independentes de seu deus ao estilo de uma mulher autônoma, que não está sob a 

tutela de um homem. Note-se, porém, que a imagem não pretende discriminar ou 

“demonizar” a mulher; a ênfase cai sobre o sentido da liberdade em que eles 

procuram viver, pois, mesmo sacrificando para Javé, seguem um modo de vida que 

lhe é ofensivo (4,6; 6,1-11; 8,1-3). 

Assim, parece que a discussão sobre ritos de fertilidade talvez gire em torno 

de um termo que, já se comentou, aparece apenas uma vez em Oseias 4,4-19: tovd@q= 

qedexot (v.14), plural de hv*d@q= qedexah “pessoa consagrada”,306 e que, segundo 

certo consenso, poderia se referir a prostitutas cultuais.307 Mas, como já observou 

Stephanie L. Budin, o texto se expressa como se essas “consagradas” fossem uma 

espécie de sacerdotisas. Aqui entram alguns fatores, bíblicos (por exemplo, 1Reis 

14.24; Gênesis 38.21) e extrabíblicos. Nesse último caso, inclui-se vasto material, 

que vai desde o ugarítico até o clássico, com Heródoto, o qual escreveu sobre a 

suposta prostituição no templo, a que as jovens babilônicas estariam submetidas 

antes de se casarem.308 Mas, segundo Stephanie L. Budin, não é o caso de se 

acreditar na veracidade do relato do escritor heleno. A razão pela qual ela sustenta 

essa posição é porque acredita que ele tinha “a intenção de provar a superioridade 

dos gregos”.309 

                                                 
306 Assim William L. Holladay, que continua: “prostituta(o) cultual” (HOLLADAY, William L., op. 
cit., I. vd@q*, p.446). 
307 Assim, por exemplo, Hans Walter Wolff, Hosea, p.87-88; ANDERSEN, Francis I. e FREEDMAN, 
David Noel, op. cit., p.370. 
308 HERODOTUS. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; Londres: William 
Heinamann, 1975, livro I, 199, p.250-253. 
309 “Herodotus, like all Greeks, wrote about “barbarians” with the intention of proving the superiority 
of Greeks” (BUDIN, Stephanie Lynn, op. cit., p.93) Para uma discussão mais ampla a respeito do 
depoimento de Heródoto, ver na mesma obra as páginas 58-92. 
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Portanto, é de se perguntar se, realmente, a ideia de culto da fertilidade, com a 

prática da prostituição sagrada era uma realidade em Israel no período de Oseias 

4,12-14. A resposta poderá ser negativa. 

Finalizando, reitera-se o que já se falou linhas acima: não é sobre as mulheres 

que recai o peso da acusação e da ameaça de Javé (v.14): 

Não visitarei vossas filhas que se tornam independentes 
e vossas noras que adulteram; 
Eis! Eles com as [mulheres] independentes se afastam 
e com as consagradas sacrificam, 
e [o] povo não discerne, é arruinado. 

 

 Percebe-se com clareza que as filhas e noras não são responsabilizadas. Como 

observa Tânia Mara Vieira Sampaio: 

Na análise da conjuntura do reino do Norte, é extremamente significativo o 
fato de que não há castigo destinado às mulheres. Ao contrário, o texto 
profético afirma expressamente que não era a elas que se direcionava a 
crítica e nem mesmo a punição.310 

 

 Mas eles mesmos, os sacerdotes, fogem do padrão ao realizarem os ritos 

religiosos que servem para encobrir os erros e os planos sórdidos que elaboram para 

a manutenção de seu prestígio e interesses. Não o fazem, no entanto, sozinhos. 

Possuem outros aliados, mencionados pelos ditos proféticos sob os nomes de “Israel” 

e “Efraim”. 

 

2.4 — “Está unido a ídolos Efraim: deixa ele!” (v.17) 

 A última seção na qual Oseias 4,4-19 está dividido parece ampliar a denúncia 

profética para além dos próprios sacerdotes: 
15Se te tornas independente, Israel, não se torne culpado Judá. 
  e não chegueis [a] Gilgal 
  e não subi [à] casa da maldade 
  e não jureis “vive Javé”. 
16Eis! Como novilha teimosa teima Israel 
   agora, os apascentará Javé como bode na largura. 
17Está unido a ídolos Efraim: deixa ele! 
18Desviou-se, embriagou-lhes. 
   Certamente induziram à independência 
   amaram, amaram a vergonha, os presentes dela. 
19Envolverá um vento a ela nas asas dele 
   e envergonhar-se-á dos sacrifícios deles. 

 

                                                 
310 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.129. 
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 Se nos versículos anteriores esse é o modo de falar dos dirigentes religiosos, 

aqui o discurso pode estender-se à instituição do Estado israelita, ou seja, às pessoas 

envolvidas nesse sistema político que se caracterizava pelo modo de produção 

asiático ou tributário. 

 

2.4.1 — Efraim e seus ídolos 

 Provavelmente, a menção a Judá no v.15 é um acréscimo feito por editores 

judaítas, que contextualizaram as palavras de Oséias para a realidade do sul.311 A 

primeira parte da linha parece ser original, dada a temática da raiz verbal hnz znh no 

livro de Oséias. É até crível que o texto contivesse, na segunda linha, outro nome que 

fora substituído por “Judá”. 

 Seguem as três linhas seguintes do v.15: 

E não chegueis [a] Gilgal 
e não subi [à] casa da maldade 
e não jureis “vive Javé”. 

 

 Gilgal era lugar tradicionalmente respeitado em termos religiosos, pois ali 

havia um santuário de Javé (1Samuel 7,16). E o mesmo ocorre com Betel (la@-tyB@ 

bêt-’el), denominado “casa da maldade” (/w\a* tyB@ bêt ’awen). Assim, a palavra 

profética é que não se vá aos santuários, e não se jure por Javé. Tais lugares ligam-se 

a Efraim, que, por sua vez, está associado a ídolos (v.17). Assim, tornar-se 

independente tem que ver com santuários e cultos religiosos, que abarcam Israel-

Efraim. É possível dizer que existem dois pontos que se conectam na relação com a 

raiz hnz znh: santuários e estado. E os sacerdotes, fixados nos primeiros, estão, 

portanto, associados ao segundo. 

 No trecho bíblico acima, percebe-se gradação: a negação está presente nas 

três linhas: 

E não chegueis [a] Gilgal 
e não subi [à] casa da maldade 
e não jureis “vive Javé”. 

 

 Mas o ápice está na terceira. É em nome de Javé que eles juram, mas “seu 

coração é liso” (Oseias 10,2). Santuários e sacerdotes parecem reprovados pelo deus 

que eles mesmos dizem servir e em nome de quem juram. 

                                                 
311 Hans Walter Wolff também pensa ser “Judá” uma glosa. Cf. WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.72. 
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Esse Israel é comparado a uma “novilha teimosa” que será largada nos 

campos, como bodes. 

A linha do v.17 reza: 
17Está unido a ídolos Efraim: deixa ele! 
18Desviou-se, embriagou-lhes. 
   Certamente induziram à independência 
   amaram, amaram a vergonha, os presentes dela. 

 

 A oração traduzida literalmente por “deixa para ele” talvez signifique “deixai-

o”. Se o Estado é idólatra, deixe-o seguir o seu caminho. Pergunta-se: quem “se 

desviou”? Terá sido Efraim, o estado idólatra? Parece ser uma interpretação 

plausível; mas, o verbo seguinte, “embriagou-lhes”, acompanhado de sufixo pessoal 

de terceira pessoal do plural, parece estranho na sequência. Quem embriagou? Javé? 

E eles, quem são? Os sacerdotes? É possível, ou mesmo os que detêm o poder em 

Israel (em cujo meio havia grupos sacerdotais). Eles se relacionam com esse espírito 

de independência (v.12), que amam os presentes e realizam sacrifícios (vv.18 e 19). 

Mas serão envolvidos por um “vento”, um j^Wr ruah que os levará em suas asas. 

Assim como foram seduzidos por um “espírito de independência”, agora serão 

envolvidos por um “espírito”. 

 A oração “amaram, amaram a vergonha, presentes dela” (h*yN\˜˜g!m* /olq* 

Wbh@ Wbh&a*) é lida pela versão dos setenta da seguinte forma: “amaram a desonra que 

vem da arrogância dela” (hvvga,phsan avtimi,an evk frua,gmatoj 
auvth/j); em conformidade com essa versão, a Biblia Hebraica Stuttgartensia 

propõe que se leia <n`oaG=m!, ou seja, “da arrogância deles”. Segundo ela, 

possivelmente lido <h#yN@G* /wlq=, “(da) desonra dos jardins deles”, talvez associando 

a árvores e cultos dos vv.13-14. 

 Para a leitura: “e envolverá um vento a ela”, a Biblia Hebraica Stuttgartensia 

propõe que se leia “a eles”, combinando, dessa forma, com “sacrifícios deles” do 

final do versículo. Na Septuaginta, o versículo vem da seguinte forma: “uma massa 

de vento tu és nas asas dela” (sustrofh. pneu,matoj su.. ei= evn 
tai//j pte,ruxin auvth/j). 

 De qualquer modo, parece claro o castigo. 

 

2.4.2 — Acusação aos líderes 
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 Ao falar contra os sacerdotes no capítulo 4,4-19, o profeta Oseias não se 

dirige apenas à categoria dos “profissionais da religião” como grupo isolado. É 

possível perceber isso no final da passagem estudada, onde ele menciona “Israel” 

(vv.15-16) e “Efraim” (v.17). Assim, percebeu-se no capítulo 2 desse estudo, como 

as classes sacerdotais estavam intimamente vinculadas à religião popular e aos 

interesses do estado israelita, já que Israel e Efraim, nesse e em outros textos do 

profeta, provavelmente aludem aos líderes e não às pessoas do povo.312 

 Portanto, para se compreender que papel os sacerdotes desempenhavam na 

teia social dos antigos israelitas, é necessário lembrar-se do modo como se 

estruturava Israel-Efraim no período, ou seja que se caracterizava pelo tributarismo. 

 Denomina-se “tributarismo” o sistema socioeconômico e político que centra o 

fluxo da produção dos agricultores nos centros administrativos, de maneira que esses 

produtos sirvam para sustentar o estado formado pelo rei, sua família, seus 

funcionários (religiosos e “profanos”) e seu exército. E religião e exército são dois 

meios pelos quais as classes dirigentes conseguem manter a submissão dos 

produtores.313 François Houtart observa que no modo de produção asiático, as 

unidade produtivas são autônomas e detêm a posse de terras, mas se ligam a um 

poder central por meio do tributo. Em troca, o poder central ofereceria proteção aos 

produtores. Mas, como ainda nota o autor citado, a “entidade central” acaba mais 

beneficiada nessa transação do que os aldeões, pois, com o imposto pode 

desenvolver a urbanização e expressões políticas e culturais dela decorrentes.314

 Neste estudo, esse modo de produção será denominado de “tributarista”, já 

que formas semelhantes de dominação têm se manifestado ao longo da história em 

vários lugares e não apenas na Ásia.315 

 É possível notar o grau de construção teórica que caracteriza a concepção do 

modo de produção tributário; mas essa teoria está bem fundamentada nas fontes de 

que se dispõe ao estudá-lo. Assim, adota-se aqui a teoria do modo de produção 

                                                 
312 Cf. SCHWANTES, Milton. Do jeito da traça, p.29. 
313 Para um aprofundamento do modo de produção asiático ou tributário, ver PINSKY, Jaime (org.). 
Modos de produção na antiguidade. 2ª ed. São Paulo: Global, 1984 (textos, 2); CARDOSO, Ciro 
Flamarion S. Sociedades do antigo Oriente Próximo. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2002, p.5-28; SOFRI, 
Gianni. O modo de produção asiático: história de uma controvérsia marxista. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977; WITTFOGEL, Karl A. Oriental despotism: a comparative study of total power. New 
Haven/Londres: Yale University Press, 1967. 
314 HOUTART, François. Sociologia da religião. São Paulo: Ática, 1994, p.50-51. 
315 Ibidem, p.52. Cf. também GODELIER, Maurice. Natureza e leis do modo de produção asiático. In: 
PINSKY, Jaime (org.), op. cit., p.11. 
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tributário (seguindo de perto o posicionamento de François Houtart), como 

referencial, na tentativa de se compreender a sociedade em que viveu o profeta 

Oseias, ou seja, o Reino do Norte, também denominado de Israel. E se faz dessa 

maneira, por se entender que a teoria, em certos aspectos, possui aplicabilidade no 

estudo de uma sociedade que pertenceu ao antigo Oriente Médio. 

 

2.4.3 — Israel no século 8º a. C. 

 O reino de Israel, também conhecido como “Reino do Norte”, em oposição a 

Judá, ao sul, se caracterizava por ser bem desenvolvido durante os séculos 9º e 8º a. 

C. Tendo como base os trabalhos arqueológicos realizados no território de Israel, é 

possível esboçar um perfil do estado israelita no século 8º a. C. Escavações em 

cidades como Meguido e Jezreel trouxeram à luz uma infinidade de informações que, 

mesmo não completando ainda o quadro de conhecimentos atuais, podem apontar 

para a afirmação de que havia um reino organizado e forte, o qual prosperou 

muitíssimo no período. Por isso, os arqueólogos Israel Finkelstein e Neil Asher 

Silberman atribuem aos onridas o grande desenvolvimento do país. Eles se baseiam 

nas evidências arqueológicas encontradas em sítios como Samaria, Meguido, Hazor, 

Jezreel e Gezer, que demonstram a expansão do poder militar da realeza e econômico 

do país.316 Como eles mesmos afirmam: “a verdadeira característica de Israel sob os 

onridas envolve uma história extraordinária de poder militar, façanha arquitetônica, e 

(até onde pode ser definido) sofisticação administrativa”.317 E como Israel 

Finkelstein afirma em outro texto: “o reino do norte alcançou a situação de estado 

completamente desenvolvido nos dias da dinastia onrida no início do nono 

século”.318 Esse arqueólogo e Neil Asher Silberman afirmam que da dinastia de Onri 

“foi a primeira era dourada dos reis israelitas”.319 

                                                 
316 Cf. FINKELSTEIN, Israel; SILBERMAN, Neil Asher. The bible unearthed: archaeology’s new 
vision of Ancient Israel and the origin of its sacred texts. Nova Iorque: Touchstone Book, 2002, 
p.169-195. 
317 “The true character of Israel under the Omrides involves an extraordinary story of military might, 
architectural achievement, and (as far as can be determined) administrative sophistication” (Ibidem, 
p.194). 
318 “The Northern Kingdom reached full-blown statehood in the days of the Omride dynasty in the 
early-ninth century” [FINKELSTEIN, Israel. The two kingdoms: Israel and Judah. In: 
FINKELSTEIN, Israel; MAZAR, Amihai. The quest for historical Israel: debating archaeology and 
the history of early Israel. Editado por Brian B. Schmidt. Leiden/Londres: J. E. Brill, 2007 
(archaeology and biblical studies, 17), p.149]. 
319 “A evidência aruqeológica também revela que os onridas superaram de longe quaisquer outros 
monarcas em Israel ou Judá como construtores e administradores. De certo modo, deles foi a primeira 
era dourada dos reis israelitas” [“the archaeological evidence also reveals that the Omrides far 
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 Assim, a primeira metade do século 8º a. C. foi deveras um momento de 

grande prosperidade em Israel. Eles identificam o reinado de Jeroboão II com a 

prosperidade inferida pela análise de conjunto dos dados arqueológicos, mais o texto 

de 2Reis 14,23-29. O aumento da produção de azeite, cereais e do comércio tornou 

Israel próspero. 

 Essa visão é partilhada por Rainer Kessler, que acredita que, no século 8º a. 

C., Israel já vivia uma monarquia plenamente desenvolvida. E as suas características 

se fazem notar nos seguintes aspectos: a corte, composta por parentes do rei e outras 

pessoas de grande autoridade, funcionários reais e os anciãos. As características do 

estado seguem, conforme Rainer Kessler: a existência de um exército profissional, 

trabalho compulsório, a imposição de tributos, a formação de propriedades reais e de 

um sistema jurídico.320 De fato, como diz 1Samuel 8,10-18, o rei: convocaria os 

homens para guerra, gente para trabalhar em suas terras, moças para servirem na 

corte, e ainda receberia tributos da produção do povo.  

 Quanto à imposição de trabalhos compulsórios e tributos, 1Reis 12,1-19 

também traz uma passagem que pode servir para compreender como os mecanismos 

funcionavam no sistema monárquico em Israel e Judá. Logo após a morte de 

Salomão, os representantes de Israel pedem ao herdeiro e sucessor do falecido rei 

que diminua os tributos e os trabalhos forçados, de maneira que ele responde: “meu 

pai tornou vosso jugo pesado, eu o aumentarei ainda: meu pai vos castigou com 

açoites, e eu vos açoitarei com escorpiões” (1Reis 12,14). Não levando em conta o 

caráter propriamente histórico desse texto, pois não é o objetivo desta pesquisa 

determiná-lo ou não, ele deixa claro que tipo de relação havia entre estado e 

população no antigo Israel. 

 Paula McNutt procura apresentar um quadro um tanto positivo do reino de 

Israel. Após descrever a visão segundo a qual ele se caracterizaria pela violência a 

seus súditos, essa autora prefere associar-se à idéia de que a opressão do estado sobre 

a população não teria sido tão violenta assim.321 Mas, se o estado israelita não tivesse 

sido tão opressor, por que os profetas se queixariam tanto dele? 

                                                                                                                                           
surpassed any other monarchs in Israel and Judah as builders and administrators. In a sense, theirs was 
the first golden age of the Israelite kings”] (FINKELSTEIN, Israel; SILBERMAN, Neil Asher. The 
bible unearthed, p.180). 
320 KESSLER, Rainer, op. cit., p.100-117. 
321 McNUTT, Paula. Reconstructing the society of ancient Israel. Londres: SPCK; Louisville, 
Kentucky: Westminster John Knox Press, 1999 (library of ancient Israel), p.158-162. 



 103

 Jorge Pixley apresenta o seguinte quadro da monarquia israelita sob a dinastia 

de Jeú: o rei estaria na pirâmide social e abaixo dele, o exército e a administração 

civil; porém, ele coloca o sacerdócio de Javé em Betel ao lado do rei, como se 

houvesse certo vínculo entre eles, mas ao mesmo tempo independência do sistema 

religioso em relação ao estado.322 Isso, no entanto, pode ser questionável, já que 

existem textos pelos quais é possível perguntar pela estreita relação entre ambos. 

 O vigor do estado de Israel se evidencia pelos centros urbanos como Samaria, 

Meguido, Hazor e Jezreel. 

 De acordo com 1Reis 16,23-24, Onri comprou o monte de Samaria de Semer 

e ali construiu a cidade que seria sua capital. O sítio onde estão as ruínas de Samaria 

foi escavado no período de 1908 a 1910 por uma expedição americana chefiada 

respectivamente por G. Schumacher e C. Fisher, seguida de outra, dirigida por John 

W. Crowfoot e Kathleen M. Kenyon, que se estendeu de 1931 a 1935. Os trabalhos 

ali realizados trouxeram à luz os vestígios de um centro urbano desenvolvido, com 

“muros, armazéns, e o que foi identificado com um palácio real”.323 

 Samaria comportava muros em casamata e um palácio magnífico o qual, 

segundo Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, “rivalizava em escala e grandeza 

com os palácios contemporâneos da Síria setentrional”.324 Quase ao centro da 

acrópole, estavam as ruínas de um edifício no qual encontraram-se restos de 

revestimento de marfim (ver, por exemplo Amós 3,15; 6,4; 1Reis 22,39), geralmente 

com motivos egípcios.325 

 Segundo John C. H. Laughlin, prensas de vinho e de óleo escavadas na rocha 

indicariam ocupação desde o século 11 a. C., mas o caráter urbano do monte deu-se a 

partir de Onri.326 

 Uma verdadeira fortaleza, no alto do monte, Samaria tornou-se símbolo de 

riquezas e do poder desmedido nos profetas. Seguem-se algumas citações: 

Amós 3,9-11: 
9Proclamai nos palácios de Azoto 

                                                 
322 PIXLEY, Jorge. A história de Israel a partir dos pobres. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1990, p.48-53. 
Para se conhecer a visão do autor citado em relação à história da monarquia no Reino do Norte, cf. 
também, na mesma obra, as páginas 37-47. 
323 LAUGHLIN, John C. H. Fifty major cities of the bible. Nova Iorque: Routledge, 2006, p.200. Ver, 
desse autor e obra, as páginas 198-202. Cf. também MAZAR, Amihai, op. cit., p.388-393. 
324 FINKELSTEIN, Israel; SILBERMAN, Neil Asher. The bible unearthed, p.182. 
325 MAZAR, Amihai. Arqueologia na terra da Bíblia, p.478. Cf. também GRABBE, Lester L. 
Ancient Israel, p.124-125. 
326 LAUGHLIN, John C. H., op. cit., p.200. 
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e nos palácios da terra do Egito; 
dizei: reuni-vos nas montanhas da Samaria, 
e vede as numerosas desordens em seu seio, 
as violências em seu meio! 
10Não sabem agir com retidão, 
– oráculo de Iahweh – 
aqueles que amontoam opressão e rapina em seus palácios. 
11Por isso assim falou o Senhor Iahweh: 
Um inimigo cercará a terra, 
arrancará de ti o teu poder, 
e os teus palácios serão saqueados.327 

 

Amós 4,1: 

Ouvi esta palavra vacas de Basã, 
que estais sobre o monte de Samaria, 
que oprimis os fracos328, que esmagais os indigentes 
e dizeis aos vossos maridos: 
“tragei-nos o que beber!”329 

 

E o profeta Oseias também menciona a cidade de Samaria (por exemplo, Oseias 7,1; 

8,5-6; 9,11; 10,5-7 e 13,16). Desse modo, percebe-se por essas passagens a sua 

importância como capital do reino, centro administrativo e religioso. 

 Meguido já consta das listas egípcias do século 15 a. C. Na Idade do Ferro II, 

período em que floresceu o Reino de Israel, ela era uma das maiores cidades e servia 

de guarnição para o exército e sua cavalaria. Foi escavada inicialmente por uma 

expedição alemã liderada por J. Schumacher entre 1903 a 1905, e pelo Oriental 

Institute of the University of Chicago, entre 1925 e 1939, expedição essa chefiada 

por Clearance Stanley Fisher, Philip Langstaffe Ord Guy e G Loud. Entre os 

estudiosos que trabalharam em Meguido estão Yigael Yadin, David Ussishkin e 

Israel Finkelstein.330 

 Hazor havia sido a maior cidade de Canaã no período do Bronze Recente. Sua 

devastação pelos hebreus é atestada pela camada de cinzas encontradas no estrato 

XIII (século 13 a. C.).331 No tempo do Reino do Norte (séculos 9º e 8º a. C.), tornou-

se centro administrativo. 

 Evidências da atuação de um estado forte e centralizado também podem ser 

encontradas ao se analisar os óstracos de Samaria. Na antiguidade, era costume 

                                                 
327 Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2002, p.1616. 
328 Os fisicamente fracos; conforme Milton Schwantes, “sua aparência física já denota sua condição 
social” (SCHWANTES, Milton. “A terra não pode suportar suas palavras” (Amós 7,10), p.88. 
329 Bíblia de Jerusalém, p.1617. 
330 LAUGHLIN, John C. H., op. cit., p.183-184. 
331 MAZAR, Amihai, Arqueologia na terra da Bíblia, p.326. Cf. também BRIGHT, John, p.168-169. 
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escrever mensagens ou até mesmo dados contábeis em cacos de cerâmica 

denominados de óstracos (gr. óstraca). Os óstracos foram encontrados em um 

“complexo administrativo” da cidade e, segundo Amihai Mazar, “são o único grupo 

grande de inscrições do Reino de Israel”.332 Essas cacos de cerâmica trazem dados 

relativos a impostos e taxas entregues à administração do estado, em forma de vinho 

e azeite; também trazem os nomes de funcionários e doadores. A sua data provável 

talvez seja o reinado de Jeroboão II (783-743 a. C.)333 e é possível que se constitua 

de provisão para os membros da corte,334 embora Klaas A. D. Smelik acredite que o 

grupo de óstracos que trazem a data por extenso do nono e do décimo ano do rei não 

nomeado pode ser de reinado anterior, ou seja, do reinado de Jeoás (798-783 a. C.) 

em Israel.335 

 

2.4.4 — Os templos como pontos de coesão sistêmica 

Ao se tratar de uma sociedade caracterizada pelo modo de produção 

tributário, existe em Israel uma ligação muito forte, substancial, entre economia, 

política e religião. A ele também se aplica o que escreve Karl Marx: 

(...) Uma parte do seu trabalho excedente pertence à comunidade superior, a 
qual acaba por tomar corpo numa pessoa, e este trabalho excedente 
manifesta-se tanto no tributo, etc., como nos trabalhos coletivos destinados a 
glorificar a unidade encarnada no déspota real ou no ser tribal imaginário 
que é o deus (...).336 

 

 Em outras palavras, os agricultores levariam ao santuário do deus local ou 

nacional os excedentes da produção. Essa prática relacional entre economia e templo 

era comum nos sistemas sociais do antigo Oriente Médio, como dela testemunha a 

ampla documentação que nos foi resgatada pela arqueologia. Na Mesopotâmia, por 

exemplo, desde os tempos de formação de sua civilização (já no final do 4º milênio 

a. C.), os templos assumiam esse papel. A esse respeito, segue o que escreveu Vere 

Gordon Childe, a propósito da revolução urbana ocorrida na antiga Suméria: 

De qualquer modo, cada deus tinha uma residência terrestre, o templo da 
cidade, uma propriedade material, e servos humanos, ou seja, a corporação 
de sacerdotes. Os mais antigos documentos decifráveis da Mesopotâmia são, 
na verdade, contas das receitas do templo, feitas pelos sacerdotes. Revelam 

                                                 
332 MAZAR, Amihai, Arqueologia na terra da Bíblia, p.392-393. 
333 ARNOLD, Bill T.; BEYER, Bryan E. Readings from the Ancient Near East. Grand Rapids, 
Michigan: Baker Academic, 2002 (primary sources for Old Testament study), p.172. 
334 Segundo McNUTT, Paula, op. cit., p.158. Cf. também SMELIK, Klaas A. D., op. cit., p.58-59. 
335 SMELIK, Klaas A. D., op. cit., p.60-61. 
336 MARX, Karl. Formações econômicas pré-capitalistas. In: PINSKY, Jaime (org.), op. cit., p.13. 



 106

que o templo não só era o centro da vida religiosa da cidade, mas também o 
núcleo da acumulação de capital. Funcionava como um grande banco; o deus 
é o principal capitalista da Terra. Os primeiros arquivos de tempos (sic.) 
registram o empréstimo, pelo deus, de sementes ou animais de arados aos 
agricultores, os campos arrendados, os salários pagos aos cervejeiros, 
construtores de barcos, fiadores e outros empregados. O deus é o membro 
mais rico da comunidade (...).337 

 

E ele ainda inicia o parágrafo seguinte com essas palavras: “esse sistema econômico 

que fazia do deus um grande capitalista e latifundiário e do seu templo um banco da 

cidade, evidentemente remonta aos períodos pré-históricos longínquos”.338 

 Marty E. Stevens discorre sobre as relações econômicas dos templos e faz 

uma afirmação muito importante para se compreender o papel que eles 

desempenhavam no antigo Oriente Médio e, de forma particular, na sociedade de 

Israel; ele diz que os templos serviam de fator fundamental, central, para o antigo 

Israel.339 E, mais adiante, ele ainda afirma, em relação ao de Jerusalém (mas que 

também se pode aplicar aos santuários do Reino do Norte): 

A narrativa bíblica dá a impressão que o (primeiro) templo de Jerusalém era 
uma capela real administrada pelo rei para o benefício da nação, sustentado 
por dízimos e impostos extraídos da população.340 

 

 Um dos papeis do templo, portanto, seria o de tornar a sociedade coesa 

mediante o controle da fé e de outras áreas da vida. E, nesse contexto, Marty E. 

Stevens observa que na Mesopotâmia e no Egito as entradas para o templo eram 

substanciosas.341  

 Assim, o tema referente a sacerdotes e sacrifícios em Oseias 4,4-19 encontra 

nos santuários o “lugar” de sua concretização. São elementos de coesão social e 

política cuja expressão se dá pela performance de grupos sacerdotais que, se de um 

lado faziam de suas atividades o seu meio de vida, de outro alinhavam-se ao lado do 

poder instituído em Israel-Efraim. E promovendo, com isso, a independência da 

nação em relação ao seu deus. 

 

2.5 — Considerações finais 

                                                 
337 Cf. CHILDE, Gordon. A revolução urbana. In: PINSKY, Jaime (org.), op. cit., p.37. 
338 Ibidem, p.37. 
339 STEVENS, Marty E. Temples, tithes and taxes: the temple and the economic life of Ancient Israel. 
Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2006, p.1. 
340 Ibidem, p.15. 
341 Ibidem, p.68-70. 
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 Neste capítulo, apresentou-se a discussão a respeito dos possíveis significados 

dos ditos de Oseias 4,4-19. Mediante a análise do texto, e tendo por base o estudo da 

sua forma e “lugar”, realizado no primeiro capítulo, procurou-se provar que a 

acusação de sacerdotes não se devia a questões estritamente religiosas, mas ao modo 

como a religião era por eles apropriada com o intuito de se manterem, e aos seus 

privilégios e poder, por meio do uso de práticas rituais como a do sacrifício. 

 Assim, seguindo-se a segmentação realizada no capítulo 1, pela qual se 

observou a divisão de Oseias 4,4-19 em quatro seções, a saber, os vv.4-6, 7-10, 11-

14 e 15-19, comentou-se sobre cada uma delas, buscando suas peculiaridades e sua 

relação com a realidade dos israelitas contemporâneos do profeta Oseias, que 

viveram no século 8º a. C. e, consequentemente, com o tema proposto. E pelo texto, 

observou-se que essa realidade era mais complexa do que se pode perceber em uma 

primeira leitura, mais complexa e mais profunda do que a esfera exclusivamente 

religiosa. Fala-se de conhecimento de deus, de oráculos e de sacrifícios, mas também 

se insinua o estado, logo, outros grupos que exerciam o poder ao lado (ou acima) dos 

sacerdotes. 

 Também se notou que não seria das pessoas normais que Javé cobraria a má 

conduta, mas daqueles que exerciam liderança e, na passagem analisada, sobretudo 

dos sacerdotes. Assim, filhas e noras não seriam castigadas pela prática de hnz znh, 

pois os que verdadeiramente realizavam tal coisa eram os líderes religiosos, e 

justamente ao praticarem seus deveres religiosos; pois, não era nas mulheres como 

tal que estavam os erros, mas nas práticas institucionalizadas por um estado que se 

caracterizava por toda sorte de maldades e de banditismo. Aqui inclui-se a esfera 

religiosa e aponta-se para sacerdotes que ansiavam por receber ofertas pelo pecado e 

que não se preocupavam em interiorizar as tradições de Javé. Eles priorizavam os 

aspectos formais do culto, oráculos e sacrifícios, em vez de se apegarem 

verdadeiramente à instrução de seu deus e praticavam até violência e desrespeitavam 

o mixpat, o direito das pessoas, pois seus interesses e privilégios se impunham. 

Tornavam-se, dessa forma, independentes daquele Javé com quem tinham 

presumidamente um vínculo. 

 O quarto capítulo de Oseias se mostra profundamente crítico ao sistema 

religioso e a seus representantes, e com isso, também se torna amargamente crítico 

ao estado. Prova de que o profeta não se dirige a todas as pessoas em Israel, mas a 

algumas delas que implementavam um jogo sujo do poder aproveitando-se das 
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mentalidades religiosas e da força do exército para impor seus objetivos no âmbito da 

politica nacional e internacional. E tal pode ser demonstrado de maneira mais aguda 

em outros textos do profeta, o que se fará no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 — Israel é como novilha teimosa (4,16) 

 

Nos capítulos anteriores, discorreu-se a respeito dos aspectos formais e 

contextuais de Oseias 4,4-19 (capítulo 1) e dos conteúdos que nele se apresentam 

(capítulo 2). E nas etapas anteriores deste estudo, percebeu-se como as diversas falas 

abrem-se para uma realidade complexa, que leva o intérprete a procurar por diversos 

atores sociais expressos em Oseias 4,4-19. Assim, compreendeu-se que os ditos do 

profeta Oseias se dirigem a certas categorias sociais, às vezes diretamente (como “tu” 

e “vós”), às vezes indiretamente (como “eles”). Também se concluiu que tais 

pronomes se referiram a sacerdotes e a pessoas das elites, que, mantendo seu 

prestígio social e poder político-econômico, beneficiavam-se do povo mediante as 
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práticas religiosas e a autoridade política. Em outras palavras, Oseias acusa as elites 

de Israel. 

Neste capítulo, essa reflexão se estenderá para a mensagem do profeta Oseias 

e seu contexto social e político, com o objetivo de captar-lhe o teor. Para tanto, 

proceder-se-á da seguinte maneira: tentar-se-á mostrar como o problema colocado 

em Oseias, e que se reveste de vocabulário referente a práticas religiosas, residia em 

outros níveis que não o simplesmente religioso. O objetivo disso é corroborar com a 

leitura feita a Oseias 4,4-19, conforme se discutiu no segundo capítulo deste estudo. 

 Geralmente, os estudiosos têm realizado uma leitura de Oseias que está 

enraizada em certa tradição hermenêutica que vê no profeta e em sua mensagem um 

fundo religioso. Assim, para eles, o problema de Oseias teria relação com a idolatria 

e procedimentos morais. Hans Walter Wolff afirma que o profeta acusa dois grupos: 

o dos sacerdotes e o dos líderes de Israel, mas não aprofunda a questão na dimensão 

social, ficando apenas com a religiosa: os primeiros por não ensinarem o 

conhecimento de Javé ao povo e implementarem o culto de fertilidade, e os demais 

por viverem em intrigas políticas e alianças com estrangeiros. Dessa forma, a “culpa 

de Israel” relaciona-se com “a dissolução de seu relacionamento pessoal com o seu 

Deus”.342 Em outras palavras, parece haver ênfase em aspectos religiosos e não se 

percebe a importância de se decodificar a terminologia de Oseias no campo das 

relações humanas, políticas e sociais, o que caracteriza a leitura de Oseias 4,4-19 

realizada no capítulo anterior deste estudo. 

Nessa linha também está James Luther Mays, que acredita ser a mensagem de 

Oseias tematizada em torno do culto cananeu em oposição ao de Javé.343 Ele admite 

que o profeta acusa as lideranças de Israel, mas, parece que sempre no contexto 

cultual ou político (conspirações e assassinatos de reis) e dificilmente no contexto 

das pessoas que, em seu cotidiano, viviam para produzir e pagar taxas e impostos, 

como foi apresentado no capítulo anterior deste estudo.344 

 Porém, a afirmação de que a condenação de Oseias repousa nas práticas 

religiosas do Israel de seu tempo, que parece ter amplas bases no próprio livro por 

estar repleto de menção a culto idólatra, pode estar equivocada, como já foi mostrado 

na análise de conteúdos de Oseias 4,4-19, já que é possível que as acusações que o 

                                                 
342 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.27 da introdução. 
343 MAYS, James Luther, op. cit., p.8-12. 
344 Ibidem, p.12-15. 
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profeta faz às práticas religiosas de Israel não se limitem a elas, pois a linguagem 

pode desmascarar outros aspectos, mais profundos e perniciosos. Para usar alguns 

exemplos, e assim, fortalecer a afirmação já defendida no capítulo 2 a respeito do 

significado de Israel-Efraim como referência ao estado, trabalhar-se-á com alguns 

textos do profeta, a saber: Oseias 1,2-9; 3,1-5; 5,1-7. 8-14; 7,1-16; 8,1-7; 10,1-8. 9-

15. 

 Diante de interpretações tradicionais, que vêem na mensagem de Oseias 

apenas questões religiosas, defende-se neste estudo que a linguagem sobre deuses e 

ritos não formas, expressões de realidades a partir das quais e para as quais o profeta 

falou. É o que se procurará fortalecer mediante o estudo de passagens de Oseias neste 

estudo. 

 

3.1 — “Visitarei os sangues de Jezreel” (Oseias 1,4) 

 Esse trecho, Oseias 1,2-9, não aborda a história do profeta e de sua família, 

mesmo que existam elementos biográficos. Como observa Hans Walter Wolff, o foco 

da passagem não está nesse tipo de informação, mas na palavra de Javé que ordena 

como seus filhos deverão se chamar e o significado de seus nomes.345 Percebe-se, 

nesta passagem, um teor político: 
2Início da palavra de Javé em Oseias. E disse Javé a Oseias: 

“Vai, toma para ti uma mulher de independências 
e filhos de independências. 
Eis! Certamente se torna independente o país à parte de Javé! 
 

3E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim. E concebeu e gerou para ele um 
filho. 4E disse Javé para ele: 

“chama o nome dele Jezreel. 
Eis! Em breve e visitarei os sangues de Jezreel sobre a Casa de Jeú 
e destruirei a soberania da Casa de Israel. 
 5E acontecerá naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de 
Jezreel”. 
 

6E concebeu novamente e deu à luz uma filha. E disse para ele: 
“chama o nome dela ‘Não-Amada’. 
Eis! Não mais terei misericórdia da Casa de Israel. 
Eis! Certamente não os perdoarei! 
7E com a Casa de Judá terei compaixão e os salvarei por Javé o deus 
deles, 
e não os salvarei pelo arco, e pela espada, e pela guerra, e por 
cavalos e por cavaleiros”. 
 

8E desmamou a “Não-Amada” e concebeu e gerou um filho. 9E disse: 

                                                 
345 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.10. 
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“chama o nome dele ‘Não-Meu-Povo’. 
Eis! Vós não sois meu povo e eu não serei para vós”. 

 

3.1.1 — Forma e lugar 

 O texto possui coesão interna. E ela ocorre por reiteração e substituição de 

palavras. A primeira oração serve de introdução ao relato, até o v.9, pois o v. 1 

(“Palavra de Javé que aconteceu a Oseias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, 

Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel”) é o 

cabeçalho do livro de Oseias. Assim, a repetição de “e disse” (forma masculina no 

hebraico) nos vv.2, 4, 6 e 9 amarra a narrativa; por duas vezes (vv.2 e 4) o sujeito do 

verbo rma ’mr (“dizer”) é mencionado: Javé; por duas vezes (vv.6 e 9) é 

subentendido. Também por três vezes aparece: “e concebeu e gerou” (vv. 3, 6 e 8), 

que se relaciona a “ela” (os verbos hebraicos estão no feminino), ou seja, “Gomer, 

filha de Diblaim” (v.3), que, por sinal, se identifica com a “mulher de 

independências” do v.2, assim como os “filhos de independência” se relacionam com 

“Jezreel” (vv.3 e 4), “Não Amada” (v.6) e “Não Meu Povo” (vv.8 e 9). E, por sua 

vez, o nome “Jezreel” também aparece no texto por três vezes (v.4 e 5), amarrando-

se a “Casa de Jeú”, “Casa de Israel” (v.4) e “arco de Israel” (v.5). 

 O estilo é narrativo, em prosa, e traz uma sequência de informações a respeito 

de Oseias e de sua família. Nota-se, porém, que o texto pode ser dividido em 

parágrafos: O primeiro introduz o assunto (v.2), o segundo fala de Gômer e do 

nascimento de seu filho Jezreel (vv.3-5), o terceiro, do nascimento de sua filha, Não-

Amada (vv.6-7) e o quarto, do nascimento do filho Não Meu Povo (v.8-9). 

 Segundo Hans Walter Wolff, o v. 2 pode ser considerado o início original 

desse texto porque a expressão “mulher de independências” e “filhos de 

independências” tem continuidade na narrativa. Ele observa que a “cláusula yk” (ki, 

traduzido por “eis!”) torna-se um elemento de coesão importante ao introduzir, seja 

uma acusação (v.2), sejam ameaças (vv.4, 6 e 9). Aliás, a opinião do autor citado é 

que “o acento da composição cai sobre os ditos divinos”, ou seja, a acusação e as 

ameaças.346 

                                                 
346 Ibidem, p.9-10. 
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 Hans Walter Wolff define o gênero literário como memorabile,347 cuja 

importância está na “ordem de Deus de realizar determinada tarefa e sua 

interpretação como um sinal”. 348 

 O texto pode ter sido escrito por terceiro, alguém que talvez tivesse conhecido 

o profeta.349 Pode ter por data o final do reinado de Jeroboão II (786-746 a. C.) 350 e o 

de Zacarias (746 a. C.), pois menciona a “Casa de Jeú” (v.4). 

 Provavelmente, o v.7 não pertence ao texto original, mas é um adendo 

judaíta, realizado quando as profecias de Oseias foram editadas no contexto de Judá. 

Talvez já no período do exílio babilônico ou posteriormente. 

 

3.1.2 — Conteúdos 

 “Início da palavra de Javé por Oseias” (v.2) pode ser referência ao começo de 

sua atuação profética. Ele recebe a ordem para realizar sinais, para que a sua vida 

seja exemplo do que ocorre em Israel. A palavra de Javé acontece nas ordens que 

este dá ao profeta de casar-se com uma “mulher de independências” (v.2), nos nomes 

que ele deve dar a seus filhos (lit. “chama o nome dele/dela – vv.4, 6 e 9). Assim, o 

sinal deve ser realizado a mando de Javé, bem como o seu significado.351 

 Gômer é filha de Diblaim. Seu nome não aparece outra vez. Muito se fala 

dela, mas nada se sabe a respeito dessa pessoa, exceto que foi mulher do profeta 

Oseias. Ela está associada à expressão anterior “mulher de independências” (v.2). 

Mas o que isso significa? As traduções normalmente falam de “mulher de 

prostituições”,352 e “mulher que se entrega à prostituição”,353 o que estaria de acordo 

com a Septuaginta, que reza: “mulher de prostituição”,354 e com a Vulgata, que traz: 

                                                 
347 Cf. capítulo 1, item 5.1. 
348 “God’s command to perform a certain task, and its interpretation as a sign” (ibidem, p.10). 
349 Assim Hans Walter Wolff (ibidem, p.11-12). 
350 A cronologia adotada é a utilizada por BRIGHT, John, op. cit., p.343. 
351 Como escreve Hans Walter Wolff: “Esse exemlo particular das memorabilia apresenta duas 
características essenciais: o mandamento de Deus para realizar determinada tarefa e a sua 
interpretação como um sinal” (WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.10). 
352 A Bíblia Shedd, Antigo e Novo Testamentos. Tradução de João Ferreira de Almeida. 2ª ed. revista e 
atualizada. São Paulo: Vida Nova/Sociedade Bíblica no Brasil, 2010, p.1249. 
353 Bíblia de Jerusalém, p.1584. Também a Tradução Ecumênica da Bíblia. São Paulo: 
Loyola/Paulinas, 1994, p.880. E expressões equivaletes: HARPER, William Rainey, op. cit., p.205-
210; MAYS, James Luther, op. cit., p.21; MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.7, 8; MEJÍA, Jorge, 
op. cit., p.27-28 (para esse autor, Gômer é “idólatra e [por isso] sexualmente impura”); WOLFF, Hans 
Walter. Hosea, p.8; Francis I. Andersen e David Noel Freedman afirmam que <yn!Wnz= zenunim no v.2 
“refere-se à atividade sexual fora dos laços do matrimônio” (“it refers to sexual activity outside the 
bounds of marriage”). In: ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.157. 
354 Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum – Duodecim Prophetae. Gotinga: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1984, v.13, p.147. 
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“esposa de fornicação”.355 Assim, o quadro que se pinta de Gômer é extremamente 

negativo. Como escreve Henry McKeating: 

A precisa natureza dos erros sexuais de Gômer não é clara. Se ela era de fato 
prostituta, como sugere a palavra libertina, ou simplesmente uma adúltera, 
como é sugerido em 3.1, não é muito importante. O ponto principal é que ela 
era de alguma forma sexualmente promíscua. Tem sido sugerido que ela 
fosse, ou tivesse sido, uma prostituta cultual. Isso é plausível, mas nós não 
temos evidência positiva de que isso fosse assim.356 

 

 O sentido da raiz hnz znh como “prostituir-se” faz com que a leitura de Oseias 

1,2-9 se centralize na própria prostituição. É assim que Tânia Mara Vieira Sampaio 

trabalha com o tema. Após discorrer a respeito da prostituição como elemento 

inserido no mecanismo estatal ela escreve: 

A partir das imagens da realidade concreta das casas em Israel, deseja-se 
superar os padrões de conhecimento e controle que opõem a mãe à 
prostituta. Essa leitura quer seguir o compasso do texto que apresenta como 
corpos prostituídos os corpos de todos os homens e mulheres que viviam 
em Israel, incluindo os de seus filhos.357 

 

 Também com leitura semelhante, Hans Walter Wolff acredita ter sido Gômer 

“uma jovem mulher israelita, pronta para se casar, que tinha claramente tomado parte 

no rito cananeu de iniciação relativo a casamento, que tinha se tornado habitual”.358 

 Vasta é a literatura sobre o tema, de maneira que apenas essas duas citações já 

cobrem praticamente a maioria dos comentários a essa passagem, o que desperta a 

indignação de estudiosas como Yvonne Sherwood, que levanta certas críticas à 

leitura tradicional de Oseias por ser demasiadamente “patriarcalista”.359 

Mas, como já foi discutido no capítulo anterior, os termos hnz zanah e hn*z) 

zonah podem ter outro sentido no texto de Oseias. Assim, a preferência, neste estudo, 

é pela tradução “mulher de independências”, ou seja, “mulher de índole 

independente”, já que será o tipo de Israel, cuja tendência é viver sem Javé. Assim, 

                                                 
355 Biblia Sacra Vulgata, p.1374. 
356 “The precise nature of Gomer’s sexual errors is not clear.Whether she was an actual prostitute, as 
the word wanton suggests, or simply an adulteress, as suggested by 3:1, is hardly important. The main 
point is that she was in some manner sexually promiscuous. It has been suggested that she was, or had 
been, a cult prostitute. This is plausible, but we have no positive evidence that it was so” 
(McKEATING, Henry, op. cit., p.77). 
357 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.44-45. 
358 “She was a young Israelite woman, ready for marriage, who had demonstrably taken part in the 
Canaanite bridal rite of iniciation that had become customary” (WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.15 – 
para todo o trecho sobre o assunto, cf. p.13-15). Também Gerhard von Rad acredita que Gomer teria 
sido prostituta cultual (RAD, Gerhard von, op. cit., p.134. 
359 SHERWOOD, Yvonne. The prostitute and the prophet: Hosea’s marriage in literary-theoretical 
perspective. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996, p.254-322. 
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Gômer é associada à imagem de “mulher de <yn!Wnz= zenunim”, não porque fosse 

prostituta ou sexualmente promíscua (?!), já que não parece ser esse o sentido 

principal do termo aqui, mas porque todo o país traz as marcas de hnz znh. Como uma 

esposa a quem Javé tomou e quebrou a sua aliança buscando a sua independência em 

relação a ele. Do contrário, a expressão “filhos de <yn!Wnz= zenunim” (v.2) poderia 

indicar que Jezreel, Não-Amada e Não-Meu-Povo fossem filhos de Gômer com 

outros homens, o que o texto parece desmentir, pois ela “gerou para ele”, ou seja, 

para Oseias (v.3). 

Vale observar que, com isso, não parece que o texto culpe a mulher por 

quaisquer atitudes negativas, como se o homem Oseias fosse apenas o pobre marido 

fiel e humilhado. Gômer, como as filhas e noras de Israel, é inocente das marcas da 

rebeldia da nação, pois os que verdadeiramente trazem sinais de <yn!Wnz= zenunim” 

são “eles” (Os 4,14). Pode-se afirmar que Gômer e filhos, aqui, bem como Oseias, 

trazem marcas pelas quais não são responsabilizados.360 

No texto, não se percebe nenhuma menção a ritos ou cultos. Portanto, não é 

recomendável associar Gômer a uma “prostituta cultual”. É possível pensar no 

casamento de Oseias como elemento simbólico. A expressão “mulher de 

independências” seria o símbolo pelo qual o profeta se refere a Israel: “Eis! 

Certamente se torna independente o país à parte de Javé!” (v.2). 

Como foi visto no capítulo anterior, Irene E. Riegner faz uma observação 

importante ao comparar o sentido da raiz hebraica hnz znh com o termo 

“prostituição”. O problema de Israel não seria o comércio do corpo, mas a sua 

“infidelidade” em relação a Javé. Porém, ela parece manter-se no meio do caminho 

ao definir hnz znh como “práticas cultuais não javistas”, como se tudo fosse questão 

de religião.361 Aliás, neste estudo foi observado que hnz znh pode ter o sentido de 

“independência” quando Israel se afasta de Javé e de seus valores para abraçar outros 

valores, enraizados a sistemas políticos contrários ao tribalismo das tradições e 

simbolizados pelos cultos, sejam javistas ou não. Ficar apenas no âmbito religioso é 

permanecer na esfera mítica sem descer para o “chão da vida”, das relações humanas, 

o que realmente importa. 

O papel de Gômer como adúltera também pode ser relativizado. O profeta usa 

a imagem de seu casamento para falar a Israel. “Vai, toma para ti uma mulher de 
                                                 
360 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do corpo prostituído da mulher, p.129-133. 
361 Ver RIEGNER, Irene E., op. cit., p.3-5. 
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independências e filhos de independências” (v.2), não quer dizer que ela, ou seus 

filhos, fossem mulher e filhos de imoralidade; a expressão apenas usa a expressão 

<yn!Wnz= zenunim como símbolo para se referir ao estilo de vida independente que 

Israel busca em relação a Javé, com todas as implicações políticas e sociais dela 

decorrentes. Oseias 2,4-7 se refere mais a Israel do que a Gômer. 

Isso parece ficar muito claro em Oseias 1,2-9, pois além do contexto da 

profecia e do nome de Javé, não se menciona nem culto nem deus algum. Pelo 

contrário, fala-se apenas de “coisas políticas”. Por isso, nota-se como a 

independência do país, sua busca por autonomia em relação a Javé, se realiza no seu 

vínculo com os nomes dos três filhos de Oseias: Jezreel, Não Amada e Não Meu 

Povo. Diz o texto: 
3E foi e tomou a Gômer, filha de Diblaim. E concebeu e gerou para ele um 
filho. 4E disse Javé para ele: “Chama o nome dele Jezreel. Eis! Em breve e 
visitarei os sangues de Jezreel sobre a Casa de Jeú e destruirei a soberania da 
Casa de Israel. 5E acontecerá naquele dia que quebrarei o arco de Israel no 
vale de Jezreel.  

 

 O texto não deixa dúvidas quanto aos sujeitos que atuam na narrativa: Oseias 

“foi e tomou a Gômer, filha de Diblaim” e ela “concebeu e gerou para ele”, Oseias, 

“um filho”. À narrativa, segue-se o significado do evento: chamar o nome do filho de 

Jezreel. Parecem existir dois ditos: um primeiro, que segue a interjeição “eis!”, e um 

segundo, que se inicia por “e acontecerá naquele dia”.362 

 “Em breve e visitarei os sangues de Jezreel” (v.4). Frase muito interessante 

por mencionar um fato que fora interpretado pela tradição deuteronomista como 

vontade do próprio Javé (2Reis 9-10). “Visitarei” pode significar “punir”. Também 

igualmente interessante é o fato de “sangue” estar no plural: “sangues” (v.4). Fala-se 

de abundãncia de sangue, fala-se de “sangues”. A monarquia, sob a dinastia de Jeú, é 

responsabilizada pela grande quantidade de sangue derramado. 

 Ao consultar o Antigo Testamento, percebem-se os motivos que levaram o 

profeta a falar sobre isso: o sangue de Jorão (2Reis 9,22-26), o de seu cunhado, o rei 

Acazias de Judá (2Reis 9,27-29), o da rainha-mãe Jezabel (2Reis 9,303-37), o dos 

setenta filhos de Acabe, e mais o sangue de pessoas vinculadas à família real, como 

sacerdotes (2Reis 10,1-11); ainda o sangue dos quarenta e dois príncipes de Judá, 

parentes de Acazias (2Reis 10,12-14), mais o sangue dos seguidores de Baal, 

                                                 
362 Hans Walter Wolff acredita que as sentenças sejam originalmente independentes. Cf. WOLFF, 
Hans Walter. Hosea, p.9. 
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massacrados no seu templo em Samaria (2Reis 10,18-27). Mesmo que haja 

consciência de que a redação deuteronomista de 2Reis seja teologicamente 

condicionada, percebe-se com que violência Jeú chegou ao poder: por assassinatos.  

Embora Jeú tivesse tido o apoio de profetas em sua conspiração (ver 1Reis 

19,16-17; 2Reis 9,1-13), a realidade implementada pela monarquia não foi 

transformada pela ascensão de sua dinastia; pelo contrário, teve continuidade, como 

se vê em Oseias. Como escreve Hans Walter Wolff: “Toda a dinastia é 

responsabilizada pela culpa de seu fundador, cujos pecados Javé é completamente 

livre para castigar, mesmo depois de cem anos”.363 Ora, se as palavras do profeta são 

antagônicas à Casa de Jeú, que se estabeleceu pelo sangue, podem ser contrárias à 

monarquia, que também se caracteriza por assassinatos, por violência. O que está na 

base do nome profético de seu filho, portanto, não é apenas oposição à família 

reinante, mas à própria instituição monárquica. 

 David A. Hubbard diz: “É óbvio que Jeú (...) e seus descendentes haviam ido 

longe demais”.364 Mas o problema não é ter ultrapassado os limites; o problema é que 

para se manter no poder, torna-se necessário ir “longe demais”. O resultado é 

derramamento de “sangues”. É possível que se concorde com James Luther Mays 

quando afirma que “Oseias se mantém em uma tradição que tem um ponto de vista 

diferente a respeito da realeza e outra avaliação da reforma de Jeú”.365 Em todo caso, 

Milton Schwantes também afirma com propriedade que “em 1,3-4, nosso Oseias 

critica essa ação de Jeú, porque resultara em outra dinastia injusta, a que estava no 

poder nos dias do profeta, através do rei Jeroboão II”.366 

 Mas Jezreel parece não trazer apenas sentido negativo, pois, com seu 

significado (“deus semeia”) torna-se promissor no nome da criança. Como observa 

Milton Schwantes: “Onde há ‘Jezreel’, há muita comida!”.367 

 O que é importante observar é que a “mulher de independências” com a qual 

Oseias deve se casar e gerar “filhos de independências” lhe gera Jezreel, clara 

condenação à Casa de Jeú e à própria monarquia. Não se fala aqui de sexualidade ou 

                                                 
363 Ibidem, p.18-19. 
364 HUBBARD, David A., op. cit., p.70. 
365 “Hosea stands in a tradition which has a different view of kingship and another evaluation of 
Jehu’s reform” (MAYS, James Luther, op. cit., p.28). 
366 SCHWANTES, Milton. Como a areia do mar. In: SCHWANTES, Milton Schwantes; SAMPAIO, 
Tânia Mara Vieira, op. cit., p.14. 
367 Ibidem, p.14. 
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especificamente de prostituição, como lê a maioria dos estudiosos,368 mas de nomes 

simbólicos que expressam a “independência” em relação a Javé que a monarquia 

caracteriza. Por isso, o texto também fala que ele destruirá a “soberania da Casa de 

Israel” (v.4) e quebrará o “arco de Israel” (v.5). “Casa de Jeú”, “soberania da Casa de 

Israel” e “arco” compõem um conjunto que expressa a condição de independência 

(hnz znh) de Israel em relação a seu deus. Soberania que se mantém pelos assassinatos 

e pela força militar, não por vontade de Javé (conferir Oseias 8.4). Como escreve 

Jacir de Freitas Faria a propósito dos profetas, texto esse que aqui é adaptado para a 

passagem sobre a qual se reflete: “A monarquia em Israel, que desde sua criação 

recebera duras críticas de Samuel (1 Samuel 8), profeta e último dos juízes, 

continuou ao longo dos séculos sendo criticada pelos profetas”.369  

 A filha que nasce de Gômer recebe o nome “Não Amada”370 e à ordem divina 

para lhe nomear dessa forma, segue-se a explicação: 

Eis! Não mais terei misericórdia da Casa de Israel. 
Eis! Certamente não os perdoarei! (v.6) 

 

 Novamente fala-se da “Casa de Israel”, mencionada anteriormente como a 

que detém soberania e poder militar. E a segunda linha reforça a idéia presente na 

primeira, de maneira que o pronome plural referente a “eles” (em “não os 

perdoarei”), de quem Javé não terá misericórdia, se identifica com a Casa de Israel, a 

qual, no v.4, faz paralelo com a Casa de Jeú. Assim, percebe-se que os destinatários 

da mensagem simbólica de Oseias e sua família parecem ser os que lideram Israel e 

que detêm o poder militar. 

 Segue-se o episódio do nascimento do terceiro filho: 
8E desmamou a “Não Amada” e concebeu e gerou um filho. 9E disse: 
“chama o nome dele ‘Não Meu Povo’. 
Eis! Vós não sois meu povo e eu não serei para vós”. 

 

 Talvez o nome Não Meu Povo possa ser entendido como referência a Israel 

no conjunto formado por “Casa de Jeú” e “Casa de Israel” mencionados nos vv.4 e 6. 

                                                 
368 Por exemplo, MAY, Herbert G. An interpretation on the names of Hosea’s children. Journal of 
Biblical Literature. Filadélfia, Pensilvânia: Society of Biblical Literature and Exegesis, v.55, n.4, 
1936, p.287. 
369 “La monarquia em Israel, que desde su creación recebiera duras críticas de Samuel (1Sm 8), 
profeta y último de los jueces, continuó a lo largo de los siglos siendo criticada por los profetas” 
(FARIA, Jacir de Freitas. Denuncia, solución y esperanza em los profetas. Revista de Interpretación 
Bíblica Latinoamericana. Quito, Equador: CLAI, n.35-36, 2000, p.31). 
370 Hans Walter Wolff prefere traduzir o nome por “Sem misericórdia”. Cf. WOLFF, Hans Walter. 
Hosea, p.20. 
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Assim, o texto expressa a sentença de juízo contra Israel enquanto instituição 

política, devidamente organizada e dirigida por pessoas que mantinham sua 

influência pelo sangue derramado e pela força das armas. Difere, talvez, do “meu 

povo”, mencionado em Oseias 4,8 e 12. Portanto, é possível que em Oseias 1 fala-se 

dos responsáveis pela situação em que se encontra Israel. 

 Até onde é possível compreender o casamento do profeta com Gômer como o 

casamento com uma prostituta? Antes que se dê continuidade a essa tradição 

hermenêutica que se formou em torno da vida de Oseias e que estigmatizou mãe e 

filhos, é possível atentar para a possibilidade de que tudo não passasse de 

simbolismo por parte do profeta. Em outras palavras, Gômer poderia não ser 

prostituta, nem adúltera, e seus filhos eram legitimamente do profeta. A tônica da 

passagem não recai sobre sexualidade, mas sobre a opção de Israel em seguir um 

caminho de hn*oz zonah, ou seja, como ocorre com uma mulher autônoma, viver de 

maneira independente de Javé e de seus valores. Israel, diga-se de passagem, como 

organização monárquica. Como escreve Milton Schwantes: “Os três filhos de Gômer 

simbolizam a destruição dos poderosos”. E mais adiante, no mesmo parágrafo: 

“Agora já não vale mais afirmar que ‘Deus está aí para o seu povo, e este para Deus’; 

o próprio Javé renunciou a esta teologia do pacto. Pois o poder a usava para 

autojustificar-se”.371 Percebe-se a ligação temática desta passagem, na qual o profeta 

acusa as elites que existem no entorno do sistema monárquico, com Oseias 4,4-19, 

sobretudo com os vv.15-19. Ali também Efraim “está unido a ídolos” (v.17),  

 Se esta passagem apresenta uma acusação à monarquia e não propriamente à 

religião israelita, será possível encontrar mais base para essa afirmação em outros 

textos de Oseias? 

 É o que se procurará demonstrar nas páginas que se seguirão. 

 

3.2 — “Em especial eu serei para ti” (Oseias 3,3) 

 O texto a seguir, Oseias 3,1-5, também apresenta crítica à monarquia: 
1E disse Javé para mim: 
Novamente vai, ama uma mulher amada de companheiro, e que adultera. 
Conforme o amar de Javé aos filhos de Israel 
e eles que se voltam a outros deuses 
e que amam bolos de uvas passas. 
 

                                                 
371 SCHWANTES, Milton. Como a areia do mar, p.8. 
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2E a comprei por quinze pratas e [um] hômer de cevada e meio de cevada, 3e 
disse para ela: 
Muitos dias habitarás para mim 
e não te tornarás independente 
e não serás de [um] homem, 
e em especial eu [serei] para ti. 
 
4Eis! Muitos dias habitarão os filhos de Israel não existência de rei 
e não existência de líder, 
não existência de sacrifício, 
e não existência de pilar 
e não existência de efod e terafim. 
5Depois retornarão os filhos de Israel 
e buscarão a Javé o deus deles, 
e a Davi o rei deles, 
e virão tremendo a Javé e à bondade dele no fim dos dias. 

 

3.2.1 — Forma e lugar 

Esta passagem se constitui em um trecho único, que não está diretamente 

amarrado a qualquer outro texto, antes ou depois. Seus limites textuais, portanto, são 

claros: v.1 e v.5, pois em 4,1 inícia-se outra grande seção do livro de Oseias, como já 

foi abordado no capítulo 1 deste estudo. 

No entanto, esse trecho curtíssimo, de apenas cinco versículos, se mostra 

coeso em seu fluxo temático. É de se observar que o narrador está na primeira pessoa 

do singular: “e disse Javé para mim” (v.1), “e a comprei por quinze pratas e [um] 

hômer de cevada e meio de cevada” (v.2), “e [eu] disse para ela” (v.4). Também 

ocorre coesão ao se repetir o verbo “amar” (v.1) e também “filhos de Israel”, nos v.1, 

4 e 5. Também “a comprei” (v.2) refere-se à mulher do v.1. E é importante observar 

a semelhança entre os dois trechos seguintes (vv.3 e 4): 

Muitos dias habitarás para mim 
e não te tornarás independente 
e não serás de [um] homem, 
e em especial eu [serei] para ti. 

 
E a seguir: 
 

Eis! Muitos dias habitarão os filhos de Israel não existência de rei 
e não existência de chefe, 
não existência de sacrifício, 
e não existência de pilar 
e não existência de efod e terafim. 
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 Assim, “muitos dias habitarás” (v.3) e “muitos dias habitarão” (v.4) parecem 

amarrar ambas as partes de que a passagem se compõem. Dessa forma, o texto 

aparece com coesão e fluxo temático sem qualquer ruptura em seu interior. 

 O seu estilo segue o da poesia enquadrada por frases narrativas em prosa no 

v.1 (“e disse Javé para mim”) e nos vv.2-3 (“2e a comprei por quinze pratas e [um] 

hômer de cevada e meio de cevada, 3e disse para ela [...]”). Ele pode ser dividido em 

três seções: a primeira está no v.1: 

E disse Javé para mim: 
Novamente vai, ama uma mulher amada de companheiro, e que adultera. 
Conforme o amar de Javé aos filhos de Israel 
e eles que se voltam a outros deuses 
e que amam bolos de uvas. 

 

 Essa divisão se justifica por se tratar da ordem de Javé ao profeta para que 

realize a ação simbólica. O trecho possui a ordem divina: “Novamente vai, ama uma 

mulher amada de companheiro, e que adultera”, seguida de sua explicação até o final 

do versículo. 

 A segunda seção está nos vv.2-3: 
2E a comprei por quinze pratas e [um] hômer de cevada e meio de cevada, 3e 
disse para ela: 
Muitos dias habitarás para mim 
e não te tornarás independente 
e não serás de [um] homem, 
e em especial eu [serei] para ti. 

 

 Aqui a unidade temática gira em torno do cumprimento da ordem divina por 

Oseias (v.2) e nas palavras que disse àquela que tomou por mulher (v.3). E a terceira 

seção está nos vv.4-5: 
4Eis! Muitos dias habitarão os filhos de Israel não existência de rei 
e não existência de chefe, 
não existência de sacrifício, 
e não existência de pilar 
e não existência de efod e terafim. 
5Depois retornarão os filhos de Israel 
e buscarão a Javé o deus deles, 
e a Davi o rei deles, 
e virão tremendo a Javé e à bondade dele no fim dos dias. 

 

 Justifica-se a última divisão pelo fato de o texto conter a aplicação do 

“casamento-sinal”, do gesto, realizado por Oseias. 
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Segundo Hans Walter Wolff, encontra-se no texto o gênero memorabilia,372 

com atenção para a ordem de Javé, o seu cumprimento e significado. Portanto, não 

cabe aqui a discussão se tal evento narrado na passagem é literalmente parte da 

biografia do profeta ou em que sentido ele poderia ser entendido, embora seja 

possível afirmar como acontecimentos de sua vida se tornaram metafóricos para 

expressar o amor de Javé com Israel. 

 Havendo estabelecido a forma de Oseias 3,1-5 e compreendido a sua 

estrutura, cabe, agora, olhar para o “lugar” deste texto. Para tanto, procurar-se-á 

entender que posição ele ocupa no livro de Oseias e, depois, sua autoria e data. 

 Como já foi dito no primeiro capítulo deste estudo, o livro de Oseias se 

compõe de duas grandes unidades que foram reunidas, sendo que a primeira 

abrangeria os capítulos 1-3 e a segunda, os capítulos 4-14. Assim, o texto em 

discussão aqui “localiza-se” na primeira parte do livro; porém, ele pode não 

pertencer ao mesmo redator que teria escrito 1,2-9, 2,1-25 e 3,1-5.373 Essa última 

unidade destaca-se pelo seu caráter de testemunho, já que se encontra na primeira 

pessoa do singular. 

 Provavelmente, a narrativa na primeira pessoa do singular tem Oseias como 

seu autor, distinguido-o com o narrador de 1,2-9, o qual se refere ao profeta na 

terceira pessoa. 

 Por fim, observa-se também que o v.5 é provavelmente um adendo judaíta, 

que não pertence ao texto original de Oseias. É a tentativa de aplicar a mensagem do 

profeta ao Reino do Sul, ao destino de Judá. Assim, o texto do profeta vai até o v.4. 

3.2.2 — Conteúdos 

 Essa passagem de Oseias é difícil de se interpretar. Ela inicia com uma ordem 

de Javé (v.1): 

Novamente vai, ama uma mulher amada de companheiro, e que adultera. 
Conforme o amar de Javé aos filhos de Israel 
e eles que se voltam a outros deuses 
e que amam bolos de uvas passas. 

 

                                                 
372 Ver capítulo 1, item “forma”. 
373 Herbert G. May acredita que o capítulo 3 seja todo acréscimo posterior, portanto, parte não original 
do livro de Oseias. Segundo esse autor, o texto é coeso, formando uma unidade inseparável do v.5, 
que menciona Davi; assim, deveria ser judaíta e datar do período do exílio; mas, o leitor poderá 
perceber que, neste estudo, não se comunga da posição de Herbert G. May, exceto em se considerar o 
v.5 uma glosa judaíta. Cf. MAY, Herbert G., op. cit., p.286. 
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 “Novamente” (dou ‘od) parece refletir uma segunda ordem. É possível que não 

se trate do mesmo caso de Gômer. Ao profeta é ordenado que “ame” uma mulher. O 

que isso poderia significar? Talvez seja possível compreender o texto da seguinte 

maneira: “uma mulher amada de companheiro e que adultera” seria a síntese da 

própria ação profética. Portanto, a ordem não se referiria a um fato, mas seria 

referente à busca de independência realizada por Israel, afastando-se de Javé. O que 

importa não é qualquer dado histórico, mas o sentido profético da ordem divina. 

E o texto dá o sentido do gesto do profeta: Javé ama Israel, mas esse lhe é 

infiel. Em que consiste a infidelidade? Aqui estamos no campo dos símbolos 

religiosos: Israel adora outros deuses (v.1). O uso do verbo “amar” permeia o início e 

o fim dessa seção: primeiramente a ordem é para que Oseias ame uma mulher; a 

seguir, compara-se o amor que ele sente por ela ao amor que Javé sente pelos filhos 

de Israel e, finalmente, mostra o que eles realmente amam: “bolos de uvas passas”. 

Seu coração não está em seu “marido” Javé, mas nos “amantes” e naquilo que eles 

representam. 

 “Bolos de uvas passas” estão relacionados com práticas religiosas vinculadas 

ao culto da deusa ’axerah. Jörg Jeremias vincula-os ao “amor lascivo”.374 Em 

Jeremias 7,18 e 44,19 são mencionados em contexto ritual referente a Ishtar, a deusa 

assíria-babilônica da fertilidade e em Cântico dos Cânticos 2,5, deles se fala no 

tocante ao amor. Porém, mesmo que bolos de uvas passas fossem usados nos cultos 

da deusa, é possível que aqui ele seja referência ao amor. Como “mulher” infiel, 

Israel vai atrás de seus amantes, os “outros deuses”.375 Normalmente, os 

comentaristas de Oseias associam essa guloseima a um ritual cananeu. Henry 

McKeating observa que os bolos de uvas passas eram “feitos de uvas espremidas e 

farinha, e comidos caracteristicamente no tempo do festival de outono, que era o 

tempo da colheita da uva”.376 De qualquer forma, “bolos de uvas passas” se vinculam 

a “outros deuses” pela conjunção “e”: “e eles que se voltam a outros deuses e que 

amam bolos de uvas passas”. 

 Mas voltar-se a outros deuses não esgota o assunto da rebeldia de Israel. A 

segunda seção (vv.2-3) traz o gesto profético, simbólico, realizado por Oseias: 
                                                 
374 JEREMIAS, Jörg. Der Prophet Hosea: Übersetzt und erklärt. Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1983, p.54-55. 
375 Ibidem, p.54-55. 
376 McKEATING, Henry, op. cit., p.90. Cf. também SAMPAIO, Tânia Mara Vieira. Movimentos do 
corpo prostituído da mulher, p.109, em que a autora citada localiza o consumo de “bolos de passas” 
em “festas de fertilidade”. 
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2E a comprei por quinze pratas e [um] hômer de cevada e meio de cevada, 3e 
disse para ela: 
Muitos dias habitarás para mim 
e não te tornarás independente 
e não serás de [um] homem, 
e em especial eu [serei] para ti. 

 

 O ato de amor de Oseias consiste no fato de ele havê-la comprado (v.2). Que 

significado tem esse verbo? É difícil determinar o sentido exato da passagem. Nesse 

ponto, James Luther Mays tem razão ao dizer que “o motivo para o pagamento 

pertence à situação da mulher e, dessa forma, pode ser apenas presumido”.377 Mas, 

qualquer que seja o caso, o resguardo recíproco de marido e esposa é o 

comportamento que se espera e tal reflete a relação que deve haver entre Israel e 

Javé: 

Muitos dias habitarás para mim 
e não te tornarás independente 
e não serás de [um] homem, 
e em especial eu [serei] para ti. 

 

 Novamente a raiz hnz znh é usada. Como já foi discutido no capítulo anterior, 

essa raiz pode ter o sentido de “ser ou tornar-se independente”, porém, foi mal 

compreendida pela tradição com o significado de “prostituir-se”. Também Hans 

Walter Wolff pensa nesses termos ao traduzir yn!z=t! aO lo’ tizni como “tu não te 

prostituirás”. E, em decorrência disso, ele chega a pensar que a tal mulher “poderia 

ter sido escrava pessoal de alguém ou uma prostituta do templo”.378 O que se torna 

incompatível com o que já se discutiu a respeito da palavra e seus derivados. 

Ela não será mulher “independente”, portanto, não terá outros “amantes”; 

apenas Oseias como marido: “e em especial eu [serei] para ti”. Assim, esse 

relacionamento se torna símbolo do amor de Javé para Israel. Daí a palavra profética: 

Eis! Muitos dias habitarão os filhos de Israel não existência de rei 
e não existência de líder, 
não existência de sacrifício, 
e não existência de pilar 
e não existência de efod e terafim. 

 

 À interjeição segue-se o dito profético, claramente expresso como o 

significado do ato simbólico dos vv.3 e 4. É de se notar a menção à ausência de rei, 

                                                 
377 MAYS, James Luther, op. cit., p.57. 
378 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.61. 
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chefe, sacrifício, pilar, efod e terafim na continuação de uma perícope que teve início 

dizendo algo sobre “outros deuses” e bolos de uvas passas. O autor desce do mundo 

imaginário de divindades e ritos para o real, de reis, chefes e cultos. É aqui que reside 

o problema: a infidelidade de Israel acontece em seu envolvimento com esses 

elementos, ou seja, reis e cultos. 

 Caso se observe o paralelo entre a fala do profeta à mulher no v.3 e o 

significado do ato profético no dito do v.4, perceber-se-á a relação entre a expressão: 

“e não te tornarás independente e não serás de [um] homem” (v.3) com todo o v.4. 

Assim, é possível compreender que amar outros deuses e bolos de uvas passas (v.1) e 

ser de “[outro] homem” (v.3) tenham sua aplicabilidade no possuir rei, líder, 

sacrifício, pilar, efod e terafim. Com eles, Israel torna-se independente de Javé. 

Ainda há que se observar que o profeta não recrimina devoções ou expressões 

relativas a crenças e cultos, mas a um conjunto de elementos que comporta aspectos 

políticos e religiosos em um todo. Então, nesse caso, existe a infidelidade de Israel. 

Como observa James Luther Mays: 

O assunto é o princípio par excellence do javismo: lealdade exclusiva ao 
Deus da aliança. Apenas quando está claramente à vista a violação que Israel 
faz de sua eleição, a radical qualidade do anúncio que Javé faz de seu amor 
por Israel emerge como a graça inacreditável a qual é o assunto do 
simbolismo.379 

 

 Javé continua amando os filhos de Israel (nota-se, não às instituições que 

provocam a sua alienação em relação ao seu amor) apesar de sua infidelidade. 

Segundo Hans Walter Wolff, o verbo “amar”, em “ama uma mulher” (v.1), teria a 

conotação de resgatar a “esposa infiel”.380 Seria a expressão concreta da ação 

amorosa de Javé em relação a Israel: “O ato de amor de Oseias em favor de sua 

esposa infiel espelha o próprio amor de Javé”.381 

 Assim, o trecho aponta para o problema real por trás da idolatria: reis e chefes 

ao lado de sacrifícios, pilares e terafim. O que se tornará mais claro ainda no estudo 

da passagem abaixo. 

 

3.3 — “Para vós o direito” (Oseias 5,1) 
                                                 
379 “The issue is the principle par excellence of Yahwism: exclusive allegiance to the God of the 
covenant. Only when Israel’s violation of their election is clearly in view does the radical quality of 
Yahweh’s announcement of his love for Israel emerge as the incredible grace which is the subject of 
the symbolism” (MAYS, James Luther, op. cit., p.57). 
380 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.60. 
381 Ibidem, p.60. 
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 Por que motivos seriam os líderes de Israel os responsáveis pelas desgraças 

que ocorreriam à nação? Oseias 5,1-7 é uma passagem que pode trazer luz a essa 

pergunta. Segue abaixo o texto: 
1Ouvi isso, sacerdotes! 
Prestai atenção, casa de Israel! 
E casa do rei, escutai! 
Eis! Para vós o direito! 
Eis! Armadilha vos tornastes para Mispa 
e rede estendida sobre o Tabor. 
2E buraco profundo [em] Sitim cavaram. 
E eu [sou] correção para todos eles. 
3Eu conheci Efraim 
e Israel não se ocultou de mim. 
Eis! Tu te tornaste independente, Efraim. 
Sujou-se Israel! 
4Não dão as ações deles para retornar para o seu deus. 
Eis! Um espírito de independência [está] no meio deles, 
e a Javé não conheceram. 
 
5E responderá o orgulho de Israel na face dele 
e Israel e Efraim tropeçarão conforme a ofensa deles. 
Tropeçou em especial Judá com eles. 
6Com o rebanho deles e com o gado deles caminharão 
para buscar a Javé e não encontrarão, 
retirou-se de entre eles. 
7Com Javé trataram deslealmente. 
Eis! Filhos bastardos geraram; 
agora, lhes devorará a lua nova os seus campos. 

 

3.3.1 — Forma e lugar 

 Passar-se-á ao estudo da forma de Oseias 5,1-7, iniciando com a questão da 

sua problemática; em outras palavras: como se explicam os limites colocados nessa 

unidade textual e de que maneira se justifica que ela seja um texto, isto é, que ela seja 

coesa? 

 O texto tem início no v.1 com a convocação para ouvir a palavra profética 

(“ouvi isso, sacerdotes!/Prestai atenção, casa de Israel!/E casa do rei, escutai!”), 

separando-se de 4,4-19, que aborda temática diferente (pois, nele, o assunto gira em 

torno de sacerdote e de sacrifícios). Hans Walter Wolff382 e Andrew A. Macintosh383 

também admitem a mesma delimitação para a perícope. Na opinião do primeiro, tal 

assertiva se justifica pelo fato de o v.8 iniciar com nova conclamação no imperativo: 

“tocai a corneta em Gibeá, [a] trombeta em Ramá”. As razões também estão 

fortemente ancoradas na aparente mudança que ocorre no v.8, quando a temática já 
                                                 
382 Ibidem, p.95. 
383 MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.175. 
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se refere ao contexto de guerra e não apenas da denúncia profética (portanto, não se 

vincula mais tematicamente ao trecho de 5,1-7). Segundo Hans Walter Wolff, essa 

segunda porção se estende do v.8 até 7,16, já que, para ele, não existem motivos 

fortes o suficientes para considerar qualquer ruptura no trecho.384 Dessa forma, 

considera-se, neste estudo, Oseias 5,1-7 como unidade de sentido e assim será 

analisado. 

 Podemos perceber coesão em Oseias 5,1-7, a qual ocorre no nível da 

repetição de palavras e da estrutura gramatical. Em relação à reiteração de termos, 

“Israel” e “Efraim” permeiam a perícope, sendo mencionados explicitamente nos 

vv.1, 3 e 5. Eles ajudam a manter as frases unidas em torno de um eixo temático. Já 

uma análise da estrutura gramatical, porém, apresenta o caráter fragmentário de 

Oseias 5,1-7. No v.1, o discurso dirige-se aos destinatários na segunda pessoa do 

plural do imperativo, que muda, no v.2, para a terceira pessoa masculina do plural 

(“buraco profundo [em] Setim cavaram”); porém, no v.3a, na primeira linha, o 

sujeito está na primeira pessoa do singular (“Eu conheci Efraim”), e, na segunda 

linha, ele está na terceira pessoa do singular (“e Israel não se ocultou de mim”); mas, 

por sua vez, existe, a seguir, nova mudança de sujeito: para a segunda pessoa 

masculina do singular (“tu te tornaste independente, Efraim”, v.3) e para a terceira 

pessoa masculina do singular (“sujou-se Israel!”), no mesmo versículo. E, por fim, 

nos vv.4-7, o texto refere-se a “eles”. E tudo se “amarra” ao v.1, ao se referir às 

instituições israelitas (“sacerdotes”, “casa de Israel” e “casa do rei”) e ao “direito” 

(mixpat). Percebe-se, porém, que o tema das relações políticas e sociais aglutina as 

frases do texto, de modo a formar coesão. 

 Observamos que o texto é poético, como são os oráculos de Oseias, e, nesse 

caso, ele pode ser dividido em três seções: a primeira se compõe dos vv.1-2 e se 

caracteriza pela convocação à escuta da palavra profética e pelo contraste um tanto 

irônico que faz do direito com armadilha, rede e buraco profundo, culminando com 

a declaração: “e eu [sou] correção para todos eles”. A segunda abrange os vv.3-4 e se 

justifica pelo uso constante de Efraim/Israel, e na qual aparece o verbo hebraico znh 

(“tornar-se independente”, v.3) e a expressão correlata ruah zenunim (“espírito de 

independência”, v.4). E a terceira seção se compõe dos vv.5-7, sendo marcada pela 

ameaça profética. 

                                                 
384 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.108. 
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 Claus Westermann observa que os anúncios proféticos dirigidos a Israel 

possuem duas partes principais: a acusação e o anúncio de julgamento.385 

Considerando o texto em estudo, é possível aplicar-lhe esses princípios. E em relação 

a Oseias 5,1-7 especificamente, Hans Walter Wolff atribui ao texto as seguintes 

características: endereço (v.1a, 2b), a evidência da acusação (vv.3-4), as 

conseqüências da ação (vv.5-6), novamente a culpa mencionada (v.7a) e o anúncio 

de julgamento (v.7b).386 Seguindo a orientação desse autor, percebe-se que a ameaça, 

já presente nos vv.5a e 6b, culmina no v.7b: “agora, lhes devorará387 a lua nova os 

seus campos”. 

 

3.3.2 — Conteúdos 

 Após breve palavra a respeito da “forma” que Oseias 5,1-7 assume e de seu 

“tempo e lugar”, resta comentar a respeito das relações de poder no antigo Israel e de 

como esse assunto transparece através desse texto. Para tanto, seguir-se-á o esquema 

de estrofes acima apresentado. 

 

3.3.2.1 — Quando se torce o direito 
1Ouvi isso, sacerdotes! 
Prestai atenção, casa de Israel! 
E casa do rei, escutai! 
Eis! Para vós o direito! 
Eis! Armadilha tornastes para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. 
2E buraco profundo [em] Setim cavaram. 
E eu [sou] correção para todos eles. 

 

 O texto inicia com o uso da forma verbal no imperativo: “ouvi”, “prestai 

atenção” e “escutai”. Cada verbo se dirige a um elemento a quem se dá o nome, de 

maneira que os destinatários dos oráculos seguintes são identificados desde o início: 

“sacerdotes”, “casa de Israel” e “casa do rei”. Dessa maneira, já se sabe a quem se 

dirigem as palavras que compõem a passagem bíblica. Mas é importante manter o 

foco neste primeiro versículo durante a reflexão que se seguirá. Perdê-lo, será 

“embaçar” a vista e confundir pessoas. 

Dos destinatários, os primeiros a serem mencionados são os sacerdotes, 

provavelmente os responsáveis pelos santuários reais, como o de Betel (ver, por 
                                                 
385 WESTERMANN, Claus. Basic forms of prophetic speech, p.169-176. 
386 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.96. 
387 Qal impf. 3ms. Da raiz ’kl: “comer”, “devorar”. 



 128

exemplo, Oseias 4,15; Amós 7,13). Como é possível observar acima, eles vêm 

primeiro para formar uma “costura” com a perícope anterior, ou seja, Oseias 4,4-19, 

cujo assunto, especificamente, gira em torno de sacerdotes. Em todo caso, essas 

pessoas estão ligadas às classes dirigentes e privilegiadas ao serem associadas a elas 

em 5,1. Já na perícope anterior, os sacerdotes são responsabilizados pela ruína do 

povo ao desprezarem “o conhecimento” e não agirem com retidão (4,6): 

Foi destruído o meu povo sem o conhecimento. 
Eis! Tu388 o conhecimento rejeitaste. 

 

 Dessa forma, embora o assunto não esteja intimamente vinculado à atuação 

religiosa, eles, como grupo privilegiado no poder, também pertencem ao grupo de 

“ouvintes” da mensagem profética. 

 O segundo grupo é denominado de “casa de Israel”. É semanticamente o mais 

abrangente e, portanto, incluirá os outros dois: “prestai atenção!”, diz o profeta. A 

quem faria referência? 

 Como observa Hans Walter Wolff, diz respeito aos líderes israelitas. Ele 

acredita que a expressão seja abreviada de outra mais longa, como é o caso, por 

exemplo, em Miqueias 3,1 (“ouvi, chefes de Jacó e líderes da casa de Israel”).389 

 “Israel” aparece paralelo a “Efraim” no v.3: 

Eu conheci Efraim 
e Israel não se ocultou de mim. 
Eis! Tu te tornaste independente, Efraim. 
Sujou-se Israel! 

 

 Percebe-se que se fala do mesmo elemento. Assim também no v.5: “E Israel e 

Efraim tropeçarão conforme a ofensa deles”. A julgar pela coesão gramatical 

existente nos vv.5-7, a terceira pessoa masculina do plural expressa nos sufixos 

pronominais e nas formas verbais (“eles”, “deles”, por exemplo) se referem a 

“Israel” que é “Efraim”. Logo, as ações descritas no texto e comentadas logo abaixo 

lhe dizem respeito. 

 Enfim, a “casa do rei” é mencionada. É possível pensar na família real ou, de 

modo mais estendido, na corte, como faz Hans Walter Wolff.390 

                                                 
388 Refere-se ao sacerdote, provavelmente de um santuário real, como o de Betel. 
389 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.97. 
390 Ibidem, p.97. 
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 A Biblia Hebraica Stuttgartensia propõe que se leia “príncipes de Israel” 

(la@r*c=y] yr@c* sarê ’israel) em vez de “casa de Israel” (la@r*c=y] tyB@ bêt ’israel). 

Porém, como observa Hans Walter Wolff, “príncipes” poderiam estar incluídos em 

“casa do rei”,391 de maneira que, ali, não há necessidade de se corrigir o Texto 

Massorético. Aliás, esse torna a introdução coesa a “Israel” e “Efraim” mencionados 

abaixo. 

 Na verdade, devido à forma poética que caracteriza o texto, é possível afirmar 

que os três evocam a mesma realidade política. Assim, a começar pelos grupos 

destinatários da mensagem profética, percebe-se que eles se referem aos dirigentes 

da nação, aqueles sobre quem repousam determinadas “obrigações”. 

 Seguindo essa linha de pensamento, é possível afirmar que as relações de 

poder no antigo Israel também passavam pelos diversos níveis sociais, 

especificamente administrativos, representados pelos “grupos” mencionados em 5,1: 

“sacerdotes”, “casa de Israel” e “casa do rei”. Nota-se, porém, seu agir coeso nos 

vv.1-2: 

Eis! Armadilha tornastes para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. 
2E buraco profundo [em] Setim cavaram. 

 

 Parece que atuavam como grupos organizados, em torno de determinados 

interesses. Assim que, em outro lugar (Oseias 6,9), existe referência aos sacerdotes: 
9E como assaltantes que esperam, 
bando de sacerdotes assassinam [no] caminho para Siquém. 
Eis! Trama realizaram! 

 

 Também se fala do rei e dos seus, em Oseias 7,3: 

Com sua maldade alegram o rei, 
e com suas trapaças, os príncipes. 

 

 Assim, tais relações de poder denotam o seu uso em interesse próprio ou de 

classes, e o seu abuso por meio de símbolos religiosos, o que redundou em 

manipulação e dominação. Dessa forma, o texto apresenta a ideia chave que orienta a 

caminhada hermenêutica da passagem, logo após referir-se aos seus destinatários. 

Ainda a primeira estrofe (vv.1-2) apresenta o tema que perpassará todo o texto 

restante: 

Eis! Para vós o direito! 

                                                 
391 Ibidem, p.97. 
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Eis! Armadilha vos tornastes para Mispa 
e rede estendida sobre o Tabor. 
2E buraco profundo [em] Setim cavaram. 

 

 “Para vós o direito”. Assim declara o profeta, imbuído da palavra de Javé. 

Ora, “Israel” (“eles”) não respeita o direito (fP*v=m! mixpat), cuja aplicação compete 

às instâncias no poder.392 O termo hebraico evoca o ambiente da disputa judicial, já 

que se refere à “decisão arbitral”.393 É nesse sentido que Hans Walter Wolff traduz o 

texto para: “pois vós sois responsáveis pela justiça”.394 Possivelmente, é com esse 

sentido que o dito profético aborda a palavra fP*v=m! mixpat no v.1. E no conjunto dos 

vv.1-2, uma segunda interjeição dá início à linha seguinte, deixando os 

ouvintes/leitores a par do tom negativo que se refere à sua aplicabilidade: 
1Eis! Armadilha vos tornastes para Mispa 
  e rede estendida sobre o Tabor.  
2E buraco profundo [em] Setim cavaram395. 

 

 Quem deve aplicar o direito torna-se “armadilha” e “rede”... 

 Mispa, Tabor e Sitim, provavelmente referem-se a locais vinculados às 

categorias sócio-políticas destinatárias da palavra profética. Hans Walter Wolff 

imagina que tenham relação com santuários.396 Isso é possível (embora não esteja 

muito claro) devido à citação de sacerdotes no v.1. Porém, o autor citado não avança 

mais do que isso na relação que tece entre os sacerdotes, casa de Israel, casa do rei e 

as localidades mencionadas. No entanto, é necessário ir além dessa observação. A 

questão vai além da religião. Ela chega às raias do “direito”, o que amplia o contexto 

da declaração profética para as esferas social, econômica e política.397 

 Três instâncias (inclusive a religiosa) e três lugares que, em vez de se 

caracterizarem pelo direito, tornam-se “arapucas”. Jacir de Freitas Faria observa, em 

relação aos profetas (o que pode ser aplicado, de forma particular, ao caso da frase 

                                                 
392 Assim Hans Walter Wolff (ibidem, p.97-98). 
393 HOLLADAY, William L., op. cit., p.312. 
394 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.94. Ver também Andrew A. Macintosh, que chega a ampliar o 
sentido para “governo”: “pois vossa é a responsabilidade pelo governo (MACINTOSH, Andrew A., 
op. cit., p.175). Francis I. Andersen e David Noel Freedman traduzem o texto hebraico por: “Este 
veredito aplica-se a vós” [“this verdict applies to you”] (cf. ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, 
David Noel, op. cit., p.380, 384-385). 
395 Hifil pf. 3cp. da raiz qmu ‘mq: “fazer profundo”. 
396 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.98. 
397 Para Milton Schwantes, Israel, nessa passagem, é o estado. Cf. SCHWANTES, Milton. A lua nova 
devorará suas heranças – observações sobre Oseias 5,1-7. Estudos Bíblicos. Petrópolis: Vozes, n.73, 
2002, p.11. 
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em questão) que a “injustiça nos tribunais” é um dos elementos denunciados pelos 

profetas.398  

 Por fim, Javé se apresenta como “correção” a tais distorções: “E eu [sou] 

correção para todos eles” (v.2). A palavra hebraica rs*Wm musar, aqui traduzida por 

“correção”, pode trazer o sentido de “disciplina”, “instrução”.399 Relaciona-se á raiz 

rsy ysr, “ensinar”.400 Parece que o procedimento de Javé não é o de um carrasco, mas 

de um pai que “corrige”, isto é, “educa” seus filhos. Talvez o sentido de 

“advertência” também possa ser levado em conta. De qualquer maneira, é na palavra 

profética que ele “adverte” e “corrige” a quem ela é destinada; mas também as 

conseqüências de não se ouvir o profeta podem servir de “correção”. 

 

3.3.2.2 — “Te tornaste independente, Efraim” (v.3) 

 A segunda estrofe (vv.3-4) apresentará os motivos, ou seja, a “acusação” a 

Israel: 
3Eu conheci Efraim 
e Israel não se ocultou de mim. 
Eis! Tu te tornaste independente, Efraim. 
Sujou-se Israel! 
4Não dão as ações deles para retornar para o seu deus. 
Eis! Um espírito de independência [está] no meio deles, 
E a Javé não conheceram. 

 

 A estrofe começa e termina referindo-se ao “conhecimento”: Javé “conhece” 

Efraim (v.3), mas “eles” não o conheceram (v.4). Apresentam-se, dessa maneira, 

idéias contrárias. E no seu desenvolvimento, vão se delineando características que 

apontam para a negação existente na última linha do v.4, ou seja, a obstinação 

“deles” e a “independência” de Efraim. Portanto “as ações deles” são as atitudes de 

Efraim/Israel, em sua tentativa de se afastar de Javé. Dessa maneira, parece claro que 

o “espírito de independência” (v.4) que caracteriza os destinatários da mensagem 

profética liga-se à falta de conhecimento “deles”. Percebe-se, no entanto, que o não 

conhecer a Javé significa não praticar a justiça. Assim, tal descaso de Israel por seu 

deus e a “independência” que busca em relação a ele, toca na ferida aberta da 

                                                 
398 Os demais são, “em ordem decrescente”: “comércio, escravização, latifúndio, salário, tributos e 
impostos, roubo, assassinatos, penhor e empréstimo (‘garantías y prestamos’), luxo” (FARIA, Jacir de 
Freitas. Denuncia, solución y esperanza em los profetas. Revista de Interpretación Bíblica 
Latinoamericana, Quito, Equador: CLAI, n.35-36, 2000, p.30). 
399 HOLLADAY, William L., op. cit., p.264. 
400 Ibidem, p.194. 
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violação do direito (fP*v=m! mixpat). Dessa forma, amarram-se os vv.3-4 com o v.1 

(“Eis! Para vós o direito!”). 

 A tradução que, neste estudo, se faz do termo hebraico hnz znh já foi discutido 

no capítulo anterior deste estudo. Assim também Efraim procede em relação a Javé: 

toma seu próprio caminho. 

 Em outra passagem de Oseias (6.6), o profeta deixa claro o que entende ser 

“conhecimento de Javé”, o que Efraim/Israel rejeita em prol de sua vida 

independente: 

Eis! Solidariedade quero e não sacrifício, 
e conhecimento de deus mais do que holocaustos. 

 

 Percebemos que, segundo o profeta, conhecer a Javé evoca a prática de 

solidariedade (ds#j# hesed). Ora, parece que isso não ocorre em Israel, já que “eles” 

perverteram-se em armadilhas e redes, com o afã de aumentar propriedades e garantir 

a produção da terra, em detrimento dos pobres. Sinal da falta de “solidariedade”, que 

não se dá sem a prática do direito. 

 Declara o profeta: “não dão as ações deles para retornar para o seu deus” 

(v.4). Não se importam com Javé porque não se importam com o direito. Não querem 

fazer o caminho da conversão à prática da justiça. 

 

3.3.2.3 — E agora, a ameaça (v.7) 

 Na última estrofe está a sentença de Javé sobre o Israel que dele se afastou: 
5E responderá o orgulho de Israel na face dele 
e Israel e Efraim tropeçarão conforme a ofensa deles. 
Tropeçou em especial Judá com eles. 
6Com o rebanho deles e com o gado deles caminharão 
para buscar a Javé e não encontrarão, 
retirou-se de entre eles. 
7Com Javé trataram deslealmente. 
Eis! Filhos bastardos geraram, 
agora, lhes devorará a lua nova os seus campos. 

 

 Israel e Efraim “tropeçarão” (v.5). O mesmo verbo lvk kxl, “tropeçar”, 

“cambalear”, é aplicado aos sacerdotes em 4,5. Agora, esse termo já não se refere 

apenas aos profissionais do culto, mas aos representantes do estado, conforme as 

categorias mencionadas no v.1. Quanto à referência a Judá, parece ser uma glosa, 

expressão de releitura judaíta, portanto, posterior, mas não menos importante, já que 



 133

essa linha faz uma adaptação das palavras de Oseias para o reino do sul: estruturas 

sociais, econômicas e políticas semelhantes, deveriam esperar, de Javé, mensagem 

semelhante. 

 Segue a palavra do profeta (v.6): 

Com o rebanho deles e com o gado deles caminharão 
para buscar a Javé e não encontrarão, 
retirou-se de entre eles. 

 

 Em outros lugares, o profeta Oseias se opõe aos sacrifícios como algo não 

essencial ao culto. Pelo contrário, no multiplicar dos altares existe o multiplicar de 

pecados (8,11; 10,1). Mas solidariedade é o que Javé espera de Israel (6,6). Porém, 

eles não compreendem assim, e continuam vivendo a sua devoção marcada pela 

“exterioridade” dos atos cultuais, como ritos e sacrifícios. E parece que, mesmo 

castigados, não entenderão, já que irão recorrer a Javé com “rebanho” e com “gado”. 

Não um ou dois animais, porém, muitos deles, com o intuito de conseguir as boas 

graças dos céus. Como Hans Walter Wolff afirma, “rebanho” e “gado” são 

“referência aos numerosos animais para o sacrifício”.401 Para Milton Schantes, o 

sacrifício “é o próprio eixo do sistema espoliativo”.402 

 Mesmo religiosos (v.6), estão longe do seu deus (v.4, cf. 4,12). Já que foram 

desleais a Javé, também esse se afastou deles (v.6)! O resultado será: “Agora, lhes 

devorará a lua nova os seus campos”. É possível tratar-se aqui de um período de 

tempo, ou seja: tal ocorreria dentro de um mês.403 

 Resta perguntar a quem o texto se refere ao falar de “filhos bastardos” (v.7). 

Provavelmente, não aos filhos que teriam nascido das supostas relações sexuais 

praticadas nos cultos.404 Se Israel é comparado a uma mulher infiel, que se afastou de 

seu marido (como é simbolizado pelo[s] “casamento[s]” do profeta Oseias em 1,2-9; 

3,1), “filhos bastardos” podem significar os frutos da sua infidelidade. Não precisa 

haver alusão a nenhuma “prostituição ritual”, como vários estudiosos pensam ainda 

nos dias de hoje. 

 Segue-se a ameaça: “agora, lhes devorará a lua nova os seus campos” (v.7). É 

de se notar que a importância aqui talvez esteja nos “campos”, nas “propriedades”. 

                                                 
401 “Perhaps an arrogant interruption (...) of Hosea’s speech made reference to the numerous sacrificial 
animals the people bring to sanctuaries when they ‘seek Yahweh’ (cf. 1 Sm 15:14, 21)” (WOLFF, 
Hans Walter. Hosea, p.100). 
402 SCHWANTES, Milton. A lua nova devorará suas heranças, p.14. 
403 HARPER, William Rainey, op. cit., p.271. 
404 Assim pensa Hans Walter Wolff, Hosea, p.101-102. 
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Fecha-se com isso a passagem em estudo. Começou dirigindo-se aos responsáveis 

pelo “estado”, chamando-os de “arapucas”, a eles, a quem competia a administração 

do direito; termina com o elemento material que concretiza tanto armadilhas e redes 

(v.1), e esse elemento compõe-se dos “campos”. Parece que os grupos que detinham 

o poder implementavam a concentração de terras e impostos abusivos “torcendo” o 

mixpat (“direito”). Por isso, aqueles que se apropriavam indevidamente dos campos e 

adulteravam o direito não tirariam proveito deles. 

 

3.3.2.4 — Estado e relações de poder 

 É característico de Oseias denunciar os abusos religiosos que eram cometidos 

pelas diversas instâncias no poder que, em seu conjunto, formavam o estado de 

Efraim/Israel, como é denominado no livro.405 Mesmo que o aspecto religioso não 

seja explicitamente citado em 5,1-7, ele transparece no discurso profético mediante o 

posicionamento, nele estabelecido, de falar a “Israel” (e a tudo o que ele representa, e 

que foi discutido até aqui) a partir da experiência religiosa. Em outras palavras, 

Oseias condenava em nome de Javé o que as instâncias no poder (e, 

profissionalmente, os sacerdotes) legitimavam em nome da mesma divindade. 

 Percebe-se como religião e poder estavam plenamente ajustados de maneira a 

fecharem o círculo ideológico sobre a população (predominantemente rural). Tal foi 

a estratégia que as pessoas que estavam no poder criaram para manterem-se nele por 

meio da cosmovisão da qual comungavam os que lhes eram submetidos, mas ao 

mesmo tempo, invertendo os significados de mitos e de ritos.406 É o que parece ter 

ocorrido com a sacralização (estatal, diga-se de passagem) da vida e, 

particularmente, das tradições hebraicas. Tais considerações podem ser detectadas no 

texto abaixo selecionado. 

 

3.4 — “Esmagado [está o] direito” (Oseias 5,11) 

                                                 
405 Para entender o conceito de “estado”, quando aplicado ao Antigo Israel, ler KESSLER, Rainer, op. 
cit., p.81-153. 
406 Cf. por exemplo, 1Reis 12,28, quando o rei Jeroboão I, ao erigir as imagens dos bezerros de ouro 
em Betel e em Dã, afirma: “eis os teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito”. A 
despeito do caráter deuteronomista do texto e dos seus possíveis problemas textuais e historiográficos, 
ele não deixa de ser um excelente exemplo de como o estado monárquico absorveu as tradições do 
êxodo para cooptar a população, invertendo a lógica original (segundo a qual Javé é o deus que se 
opõe às estruturas de opressão) para escravizar o povo. 
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 Nesta passagem, Oseias 5,8-14, perceber-se-á situação resultante da política 

dos líderes descritos nas passagens anteriores, incluindo 4,4-19, estudado nos dois 

primeiros capítulos. Abaixo está a sua tradução: 
8Tocai [um] xofar em Gibeá, 
[uma] trombeta em Ramá! 
Gritai [em] Bet-Áven: “atrás de ti, Benjamim!” 
9Efraim em horror se tornou no dia da reprovação. 
Nas tribos de Israel declarei o que será confirmado: 
10São os líderes de Judá como os que deslocam a fronteira. 
Sobre eles derramarei como águas a minha fúria. 
 
11Oprimido [está] Efraim, 
esmagado [está o] direito. 
Eis! Desejou caminhar atrás de ordem. 
12E eu [sou] como traça para Efraim, 
e como a podridão para a casa de Judá. 
 
13E viu Efraim a sua doença 
e Judá a sua ferida; 
e caminhou Efraim à Assíria 
e enviou ao rei Jareb.  
e ele não será capaz de vos curar, 
e não se apartará de vós [uma] ferida. 
 
14E eu [serei] como o leão para Efraim 
e como o leão novo para a casa de Judá. 
Eu, eu dilacerarei, 
E caminharei, levantarei, e não existência de quem liberta. 

 

3.4.1 — Forma e lugar 

 Delimita-se seu término no v.14 para fins práticos, já que o v.15 parece ter 

continuidade no capítulo 6. Hans Walter Wolff crê que todo o trecho que se estende 

até 7,16 faça parte de uma coletânea de ditos proféticos “unidos sintaticamente, 

estilisticamente e tematicamente” e que nova coleção tem início em 8,1 com as 

seguintes palavras: “Para a tua boca [o] xofar!”.407 Mas, na verdade, todos esses ditos 

de Oseias perfazem a coleção de suas profecias, até 11,11 e, por extensão, até 14,10. 

Mas, essa seção maior de 5,8-7,16, ele a delimita em porções menores, cabendo à 

primeira o trecho de 5,8-15.408 E justifica essa pequena divisão por considerar que os 

ditos ali presentes fossem originários “de um mesmo momento histórico”.409 Jorge 

Mejía delimita o trecho de 5,8-6,6, pois acredita que 6,7 inicia outro tema.410 James 

                                                 
407 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.108. 
408 Ibidem, p.104-105. 
409 Ibidem, p.109. 
410 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.63. 
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Luther Mays também divide o texto dessa forma, ou seja, de 5,8-6,6.411 Por sua vez, 

autores como Derek Kidner,412 Henry McKeating413 e Andrew A. Macintosh414 

dividem o texto em 5,8-14 e será dessa maneira que se delimitará neste estudo, pois o 

que interessa é selecionar certos trechos que possibilitem uma leitura mais profunda 

no que se refere a Oseias 4,4-19, que não se contenha em uma visão que meramente 

“espiritualize” sua mensagem, mas que seja integral, percebendo as relações entre 

expressões religiosas e outros âmbitos da vida. 

 A passagem inicia-se com o imperativo: “tocai [um] xofar em Gibeá” (v.8). 

Essa linha que delimita o texto parece dar início a uma nova sequência de ditos de 

Oseias, que se estende até o v.14. Essa afirmação se confirma porque o triplo 

imperativo do v.8 inicia novo dito; provavelmente nova seção. 

 Xofar e trombeta (v.8) equivalem-se, sendo a segunda repetição poética do 

primeiro. O verbo “tocar” é subentendido na segunda linha do mesmo versículo, 

embora omitido (“Tocai [um] xofar em Gibeá,/[uma] trombeta em Ramá!”); e, na 

terceira linha, é substituído pelo verbo “gritar” (Gritai [em] Bet-Áven: “atrás de ti, 

Benjamim!”). 

 Um elemento de coesão ocorre com o uso dos nomes “Efraim” e “Judá”, que 

permeiam toda a passagem. No v.9, Efraim (que difere de “tribos de Israel”) é 

mencionado só, embora possa fazer certo paralelo com “líderes de Judá”, que estão 

no v.10. No v.11, Efraim é mencionado só; no v.12, aparecem novamente “Efraim” e 

“casa de Judá”, que se repete nas duas primeiras linhas do v.13 (“Efraim” e “Judá”), 

ao que se segue a terceira linha, apenas com Efraim: 

E viu Efraim a sua doença 
e Judá a sua ferida; 
e caminhou Efraim à Assíria 

 

 Finalmente, o v.14 traz os dois nomes, Efraim e Judá: 

E eu [serei] como o leão para Efraim 
e como o leão novo para a casa de Judá. 

 

 A especificação “líderes de Judá” (v.10) torna-se coesa com “casa de Judá” 

(v.12), “Judá” (v.13) e, novamente, com “casa de Judá” (v.14). No v.10, a segunda 

                                                 
411 MAYS, James Luther, op. cit., p.85-86. 
412 KIDNER, Derek, op. cit., p.60. 
413 McKEATING, Henry, op. cit., p.105-106. 
414 MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.193-213. 
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linha: “Sobre eles derramarei como águas a minha fúria” refere-se aos líderes de 

Judá. 

O texto vem em forma poética e, com a finalidade de compreendê-lo melhor, 

é possível dividi-lo em quatro seções: a primeira, dos vv.8-10, a segunda abrange os 

vv.11-12, a terceira, o v.13 e a quarta, o v.14. Isso não quer dizer que, originalmente, 

houvesse a intenção de assim fazê-lo. Os textos de Oseias se caracterizam por serem 

coleções de oráculos reunidos pelos redatores, de maneira que não formam discursos 

originais, mas um agregado de sentenças pequenas, muitas das quais, provavelmente 

ditas em mesmas ocasiões ou circunstâncias, porém não ao mesmo tempo. Portanto, 

a divisão feita aqui tem por finalidade compreender as mensagens do profeta 

mediante o recorte de seus ditos, reunidos em seu livro, recorte que possibilite ao 

leitor a percepção de suas declarações na relação com a sua vida concreta. 

 A divisão da primeira subunidade, ou seja, dos vv.8-10, justifica-se pelo tema 

da convocação para a guerra: “Tocar” o xofar e a trombeta e “gritar” a Benjamim 

(v.8): 
8Tocai [um] xofar em Gibeá, 
[uma] trombeta em Ramá! 
Gritai [em] Bet-Áven: “atrás de ti, Benjamim!” 
9Efraim em horror se tornou no dia da reprovação. 
Nas tribos de Israel declarei o que será confirmado: 
10São os líderes de Judá como os que deslocam a fronteira. 
Sobre eles derramarei como águas a minha fúria. 

 

 Se as três primeiras linhas se conectam pelo xofar, pela trombeta e pelo 

“grito”, também se relacionam pelos nomes de lugares, todos ao sul do Reino do 

Norte, Israel, nos limites com Judá. A seção termina com a menção aos líderes de 

Judá “que deslocam a fronteira” (v.10). Assim, parece que os instrumentos do início 

se costuram com o deslocamento de fronteiras ao seu final. 

 A segunda seção abrange os vv.11-12: 
11Oprimido [está] Efraim, 
esmagado [está o] direito. 
Eis! Desejou caminhar atrás de ordem. 
12E eu [sou] como traça para Efraim, 
e como a podridão para a Casa de Judá. 

 

 Esse trecho se mantém como unidade por não se tratar de assunto de guerra. 

As duas primeiras linhas referem-se a Efraim como agente da ação e as duas últimas, 
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ao seu resultado. Pode estar incluído na sequência de ditos de 5,8-14 por pertencer à 

mesma época dos demais que se encontram na passagem.415 

O v.13 poderia formar uma pequena seção: 
13E viu Efraim a sua doença 
e Judá a sua ferida; 
e caminhou Efraim à Assíria 
e enviou ao rei Jareb.  
e ele não será capaz de vos curar, 
e não se apartará de vós [uma] ferida. 

 

 O trecho aborda a questão da “doença” de Efraim e da “ferida” de Judá. 

E, finalmente o v.14: 
14E eu [serei] como o leão para Efraim 
e como o leão novo para a Casa de Judá. 
Eu, eu dilacerarei, 
E caminharei, levantarei, e não existência de quem liberta. 

 

 Aqui, justifica-se a subunidade pela comparação de Javé com um leão. Em 

“dilacerarei” tem início a ameaça, que se estende pelas duas últimas linhas. 

 É possível datar esses ditos do período da guerra siro-efraimita, quando Israel 

entrou em conflito militar com Judá (vv.10, 12 e 14), no contexto da ascensão da 

influência assíria na região (v.13). Essa tese defendida por Hans Walter Wolff, 

possui coerência, mesmo que Aram não seja citada no texto. 

 A repetição de Judá (vv.10, 12 e 14) é provávelmente oriunda de Oseias, bem 

como a repetição do nome “Efraim” nos vv.9, 11-14. 

 O gênero caracteriza-se pela denúncia, como no v.9a (“Efraim em horror se 

tornou no dia da reprovação”), no v.10a (“são os líderes de Judá como os que 

deslocam a fronteira”), e pela ameaça, como aparece na parte b deste versículo 

(“sobre eles derramarei como águas a minha fúria”). O mesmo ocorre no v.11, em 

que há a denúncia a Efraim: 
11Oprimido [está] Efraim, 
esmagado [está o] direito. 
Eis! Desejou caminhar atrás de ordem. 

 
E a ela segue-se a ameaça: 

12E eu [sou] como traça para Efraim, 
e como a podridão para a Casa de Judá. 

 

 O v.14 se compõe todo de ameaça: 
                                                 
415 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.109. 
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14E eu [serei] como o leão para Efraim 
e como o leão novo para a casa de Judá. 
Eu, eu dilacerarei, 
E caminharei, levantarei, e não existência de quem liberta. 

 

 Assim, a acusação e a ameaça perfazem o conjunto, tendo por destinatários 

das mesmas Efraim e Judá. 

 O trecho pode datar do período em que o rei da Assíria, Tiglat-Falasar III, 

invadiu Israel em 733 a. C. Hans Walter Wolff presume que toda a passagem de 5,8-

7,16 refere-se ao ano acima mencionado. Ele compreende a primeira linha do v.11 

como: “Efraim está oprimido”,416 para ele uma alusão à investida assíria e derrota 

israelita; o v.13: “E caminhou Efraim à Assíria e enviou ao rei Jareb”, menção ao 

fato de o rei Oseias buscar submissão ao soberano assírio. Por isso, o v.8 pode ser 

referência à invasão judaíta ao território de Israel como reação à investida do reino 

do Norte e de Aram quando por ocasião da guerra siro-efraimita.417 

 Havendo analisado resumidamente forma e lugar da passagem, resta olhar 

seus conteúdos, para, dessa forma, observar sua relação com Oseias 4,4-19. 

 

3.4.2 — Conteúdos 

 A convocação para a guerra se dava mediante o toque do xofar, da trombeta 

ou do grito. Logo, tal ocorre em Gibeá, Ramá e Benjamim. David A. Hubbard 

observa que os três locais citados, que estão em Benjamim, apontam para “uma 

invasão vinda do sul”.418 E é o que parece, a contar pela sequência de locais 

mencionados. A Gibeá seguem-se Ramá, onde ficava a residência do profeta Samuel 

e um santuário, ou seja, um “lugar alto” (1Samuel 7,17; 9,12); e depois Betel, 

chamado de bet-’aven, ou seja, “casa da iniqüidade”. É possível que esses dois 

lugares sejam mencionados aqui por existirem neles santuários famosos. Em 

capítulos e linhas anteriores, já se percebeu a ligação de Betel com a “casa do rei”: 

monarquia e religião andam juntas. Por isso, a convulsão alcançará também os 

centros religiosos. Não se condenam aqui as práticas religiosas do povo, mas as 

estruturas religiosas controladas pelo estado israelita, denominado nos versos 

seguintes de “Efraim”. 

                                                 
416 Ibidem, p.111. 
417 Ibidem, p.110-112. Cf. também MEJÍA, Jorge, op. cit., p.63. 
418 HUBBARD, David A., op. cit., p.109. 
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 Percebe-se que são as estruturas sociais, políticas e econômicas que perfazem 

as características religiosas de Efraim. As pessoas, que plantam, colhem ou criam 

gado, são envolvidas pelo sistema. Acabam sendo as vítimas. 

 O v.9 parece trazer as conseqüências do pecado de Efraim: 

Efraim em horror se tornou no dia da reprovação. 
Nas tribos de Israel declarei o que será confirmado. 

 

 Essa passagem, a Septuaginta a traduz da seguinte maneira: 

Efraim para destruição tornou-se em dias de inquirição, 
nas tribos de Israel mostrei as coisas fiéis. 

 

 Será no “dia da inquirição” (h`me,raij evle,gcou hemérais elégkhos) 

que se mostrará a “reprovação” (hebraico). Os comentaristas, geralmente, entendem 

a frase como “dia da punição”.419 Hans Walter Wolff observa: “talvez Oseias 

escolhesse essa palavra para atribuir à destruição o sentido positivo de ‘correção’ de 

Israel”.420 

Em “nas tribos de Israel declarei o que será confirmado” (v.9), é possível que 

essas “tribos de Israel” não se identifiquem com o “Efraim monárquico”, como Hans 

Walter Wolff observa com razão, mas também não seria difícil entender que tal 

expressão possa ser relacionada à “antiga liga tribal”, como pensa o autor citado.421. 

Nota-se que o profeta se opõe a Efraim-Samaria e até a Israel, entendido aqui como o 

estado, mas não às tribos de Israel. 

 Na estrutura estatal da época, o fluxo da produção era centralizado pelo 

estado, mencionado como Efraim, Samaria, ou Israel, as “tribos de Israel” podem ser 

uma referência às aldeias que se organizavam, ainda, sob a tradição tribal, não 

obstante encapsuladas pela instituição estatal, conforme se organizavam no assim 

chamado “modo de produção tributário”. Dessa forma, tribos de Israel se opõem a 

Efraim e Samaria; campo se opõe a cidade. 

 A segunda seção (vv.10-11) dirige o assunto para os líderes de Judá. Eles 

também são culpados por deslocarem os marcos. Novamente são os líderes, agora de 

                                                 
419 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.104, 113-114.; KEATING, Henry, op. cit., p. 105; KIDNER, 
Derek, op. cit., p.60. 
420 “Perhaps Hosea chose this word to give the destruction the positive sense of Israel’s ‘correction’” 
(WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.113). 
421 Ibidem, p.113. 
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Judá, os responsáveis pelas faltas, por seus interesses políticos e expansionistas.422 

Como já se observou, isso se deve ao contexto da guerra siro-efraimita, quando os 

assírios estavam na iminência de devastar o país do norte. Diz o texto: 
10São os líderes de Judá como os que deslocam a fronteira. 
Sobre eles derramarei como águas a minha fúria. 

 

 Não é possível apontar com certeza para a fase da crise em que tais palavras 

teriam sido ditas. Segundo Isaías 7,1-2: 
1No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Ozias, rei de Judá, subiram 
contra Jerusalém Rason, rei de Aram, e Faceia, filho de Romelias, rei de 
Israel, a fim de tomá-la de assalto, mas não conseguiram atacá-la. 2Um aviso 
foi dado à casa de Davi de que Aram acampara no território de Efraim. Com 
isso agitou-se o seu coração e o coração do seu povo, como se agitam as 
árvores do bosque impelidas pelo vento.423 

 

 Se as cidades mencionadas em Oseias 5,8 estavam localizadas no território 

próximo à fronteira com Judá, e se os líderes judaítas são acusados de avançarem 

fronteira adentro, talvez isso demonstre que Judá não seria tão passivo no conflito 

como se poderia compreender de uma leitura do texto de Isaías e de 2Reis 16,5-6. 

Judá também é culpado e deverá receber o castigo: a fúria de Javé, que é 

descrita no v.10 como águas, como o dilúvio. Essa metáfora é aplicada à invasão 

assíria a Judá em Isaías 8,7: “E assim, eis que o Senhor trará sobre eles as águas 

numerosas e poderosas do rio, o rei da Assíria”. Será a ira de Javé como águas 

impetuosas e destruidoras. 

 Nota-se que a palavra profética acusa e ameaça Judá enquanto organização 

política, com líderes e exércitos, assim como se refere a Israel nos mesmos termos. 

 Agora, na próxima seção, o texto se volta para Efraim: 
11Oprimido [está] Efraim, 
esmagado [está o] direito. 
Eis! Desejou caminhar atrás de ordem. 
12E eu [serei] como traça para Efraim, 
e como a podridão para a Casa de Judá. 

 

                                                 
422 McKEATING, Henry, op. cit., p.106-107. Por sua vez, Derek Kidner escreve: “Se Israel era um 
covil de vício, Judá era um covil de ladrões – pois o hábito de roubar terras no v.10 é testemunhado 
por seus contemporâneos Miqueias e Isaías” [If Israel was a den of vice, Judah was a den of thieves – 
for the habito of land-grabbing in verse 104 is witnessed by the contemporary Micah and Isaiah”]. E 
ele cita Miqueias 2,2 e Isaías 5,8. Ver KIDNER, Derek, op. cit., p.61. 
423 Tradução segundo a Bíblia de Jerusalém, p.1264. 
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 Autores como James Luther Mays,424 Derek Kidner,425 Hans Walter Wolff,426 

Andrew A. Macintosh,427 David Hubbard428, Jorge Mejía429 e Esequias Soares430 

entendem que Efraim não seja o agente da ação mas o que a sofre: “está oprimido 

Efraim”. No entanto, Henry McKeating apóia-se na New English Bible a qual lê: 

“Ephraim is an oppressor trampling on justice” (“Efraim é um opressor que esmaga 

a justiça”).431 Ele é oprimido ou opressor? 

 O texto hebraico traz: 

<y!r^p=a# qWvu* 
‘axuq Efraim, 
 
fP*v=m! JWxr+ 
resus mixpat” 

 

 Os verbos estão na voz passiva, entende-se que Efraim está oprimido pelos 

adversários, o que o contexto esclareceria muito bem, indicando derrota militar; mas, 

a Septuaginta traz a voz ativa para os dois: 

Oprimiu Efraim o seu adversário, 
pisoteou o juízo. 

 

A considerar a versão grega, ele é o opressor de “seu adverário”, ele esmaga o 

direito; daí faria sentido a ameaça de Javé que se segue no v.12. Assim, a passagem 

poderia estar nesse texto por ser do contexto dos ditos de Oseias proferidos nessa 

ocasião, ou seja, durante a guerra siro-efraimita, mas não como referência direta ao 

assunto abordado nos versículos anteriores. Provavelmente, seu caráter 

“fragmentário” ocorreria por conta do fato de o escritor haver registrado ditos do 

profeta, não seus discursos inteiros. 

 Nesse caso, Efraim seria o sujeito das duas orações e tal afirmação 

combinaria com outros textos de Oseias em que Israel-Efraim é acusado de violar o 

“direito”. Por exemplo, Oseias 5,1, como já se observou no item anterior: “para vós o 

direito”, ou como se observará em 10,4, ao se refletir a respeito daquele texto. 

Porém, o termo hebraico qWvu* ‘axuq é particípio passivo, de maneira que Efraim 

                                                 
424 MAYS, James Luther, op. cit., p.85 e 90. 
425 KIDNER, Derek, op. cit., p.60-62. 
426 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.104. 
427 MACINTOSH, Andrew A., op. cit., p.204. 
428 HUBBARD, David A., op. cit., p.133. 
429 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.61. 
430 SOARES, Esequias. Oseias, p.90. 
431 McKEATING, Henry, op. cit., p.106. 
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sofre a ação do verbo “oprimir”. Como escreve Fernando Cândido da Silva: “Por 

caminhar atrás de vaidade, preocupando-se com o cenário internacional sem olhar 

para os que sofrem dentro do país, o julgamento virá a galope!”432 

 Assim, o dito profético continua com a acusação de que “esmagado [está o] 

direito”. Efraim é oprimido pelo povo imperialista, mas ofende os princípios éticos 

em seu próprio território. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que sofre a 

opressão estrangeira, esmaga o direito dos pobres.433 Como já se estudou no item 

anterior, relativo a 5,1-7, o fP*v=m! mixpat relaciona-se com a dignidade de todas as 

pessoas de receberem o mínimo que lhes garantisse teto, roupas, comida e bebida; 

porém, muitas estavam privadas até do mínimo para sobreviverem, pois as estruturas 

sócio-políticas e econômicas contribuíam para a miséria e o empobrecimento de 

grande parte dos camponeses. Esse processo havia se intensificado durante o reinado 

de Jeroboão II (786-746 a. C.), quando a política expansionista de Israel concretizou-

se mediante a ampliação de território (2Reis 15,32-38) e, consequentemente, o 

incremento do comércio e o enriquecimento das elites434 e chegou ao resultado 

desastroso de tais políticas com a guerra, a crise e a intervenção assíria no país em 

733 a. C. 

A última linha do v.11 fecha com a acusação, para se lhe seguir a ameaça, no 

v.12: “Eis! Desejou caminhar atrás de ordem”. Caso se entenda a partícula yk! ki 

como conjunção causal, então a oração citada dá o motivo pelo qual Efraim é 

opressor e esmaga o direito. O termo hebraico wx^ saw não possui tradução, de 

maneira que o Texto Massorético parece sem sentido. A Septuaginta, no entanto, 

parece haver traduzido como “atrás de coisas vãs” (ovpi,sw tw/n matai,wn) 

o termo hebraico aw+v* xave', que significa algo “sem valor”.435 É assim que Hans 

Walter Wolff traduz a palavra hebraica e a compreende como referência ao reino 

arameu de Damasco, com o qual Israel havia feito aliança (Isaías 7,1-2). David A. 

Hubbard entende como “podridão”, ou “sujeira”, mas faz a mesma aplicação da 

                                                 
432 SILVA, Fernando Cândido da. Javé-Leão e o julgamento de Efraim (Oseias 5,8-14). Estudos de 
Religião. São Bernardo do Campo: UMESP/Pós-Graduação em Ciências da Religião, ano 22, n.34, 
2008, p.217. 
433 Ainda como diz Fernando Cândido da Silva: “mesmo oprimido internacionalmente (1,1), Efraim 
continua a proceder como agente da opressão nacionalmente” (ibidem, p.218). 
434 Sobre Israel no período de Jeroboão II, cf. SCHWANTES, Milton, A terra não pode suportar suas 
palavras (Amós 7,10), p.11-30. Ainda sobre a mesma questão, da concentração de terras nas mãos dos 
economicamente poderosos, cf. KEEFE, Alice A., op. cit., p.27-31. 
435 HOLLADAY, William L., op. cit., aw+v*, p.514. 
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aliança com os arameus ou com os assírios.436 De qualquer maneira, o Texto 

Massorético não tem sentido, por isso a tentativa de corrigi-lo; mas, nem a tentativa 

de associá-lo a aw+v* xave', nem a qualquer outra palavra conhecida justificaria que se 

lhe fizesse correção.437 

 Assim, o v.12 traz a ameaça a Efraim e a Judá, embora a acusação no v.12 

ocorra apenas ao primeiro: 

E eu [serei] como traça (I vu*) para Efraim, 
e como a podridão para a Casa de Judá. 

 

 Hans Walter Wolff prefere traduzir o hebraico II vu, “pus”, “putrefação”.438 

Ele acredita que essa tradução seja mais conveniente devido o contexto, que fala de 

“doença” e “ferida” (v.13).439 Assim também traduz Jörg Jeremias,440 Jorge Mejía 

traduziu a palavra por “gangrena”441, Horacio Simian-Yofre, por “tinha”,442 Também 

David A. Hubbard prefere a tradução “pus” em vez de “traça”.443 Já Derek Kidner 

traduz por “traça”444, embora levante a possibilidade de “putrefação” ser uma boa 

tradução, tendo em vista as figuras do v.13.445 Mas é possível manter-se a leitura do 

Texto Massorético: “eu serei como traça”. Javé provoca a deterioração gradativa de 

Efraim, como a traça faz com o tecido.446 

 A próxima seção tratará do tema da “doença” de Israel. Efraim e Judá têm 

“feridas” (v.13) incuráveis. 
13E viu Efraim a sua doença 
e Judá a sua ferida; 
e caminhou Efraim à Assíria 
e enviou ao rei Jareb.  
e ele não será capaz de vos curar, 
e não se apartará de vós [uma] ferida. 

 

 Fala-se dos dois reinos, Efraim e Judá; no entanto, o restante da unidade trata 

apenas do primeiro. Porém, não precisamos imaginar alteração na segunda linha por 

                                                 
436 HUBBARD, David A., op. cit., p.133. 
437 Cf. MEJÍA, Jorge, op. cit., p.64-65. 
438 Cf. WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.104. 
439 Ibidem, p.115. 
440 JEREMIAS, Jörg, op. cit., p.78. 
441 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.61. 
442 SIMIAN-YOFRE, Horácio, op. cit., p.84. 
443 HUBBARD, David A., op. cit., p.134. 
444 KIDNER, Derek, op. cit., p.60. 
445 Ibidem, p.61. 
446 Esequias Soares também traduz vu por “traça”. Cf. SOARES, Esequias. Oseias, p.90. 
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parte de um redator judaíta, pois o texto como um todo aborda o assunto referente a 

ambos os reinos. Os dois estão doentes, ambos têm feridas incuráveis. 

 A ferida de Judá consiste em sua atitude de remover os marcos, na fome que 

sentem os seus líderes por terras (v.10); a ferida de Efraim relaciona-se ao fato de ele 

estar “oprimido” e de esmagar o “direito”. E suas tentativas de sanar seus problemas 

mediante a busca de alianças não lhes trarão resultados satisfatórios. Aqui, o profeta 

volta-se para Efraim, para o seu país. O dito profético fala que Efraim “esmaga [o] 

direito” (v.11). 

 Mas também é possível interpretar a “doença” de Efraim como a sua situação 

política, instável e delicada, caso se considere dito na última fase da guerra siro-

efraimita. O rei assírio Tiglat-Falasar III investiu contra Aram e Israel e os derrotou, 

havendo tomado Damasco e matado a seu rei Rezim (2Reis 16,5-9). A seguir, ele 

entrou em Israel, venceu seu exército e deportou a população da Galileia, reduzindo 

o reino de Israel aos arredores de Efraim (2Reis 15,29). Nesse contexto, Oseias, filho 

de Elá, assassinou o rei Peca e assumiu o seu lugar e buscou submissão ao rei 

vencedor.447 

 É possível que o v.13 se refira a esse contexto. Os editores da Biblia 

Hebraica Stuttgartensia propõem que em vez de “rei Jareb” (br@y` El#m#) se leia “o 

meu grande rei” (br` yK!l=m^) ou “o grande rei” (br ilm),448 como referência a Tiglat-

Falasar III. Eles recorrem agora ao rei assírio, mas não obterão a cura de sua doença. 

Como observa Horácio Simian-Yofre: “se Assíria não pode curar a enfermidade, é 

porque esta é mais séria do que um erro político ou militar. A causa mais profunda 

do mal é uma infidelidade ao próprio Javé”.449 

 E parece que tal infidelidade se encontra no já comentado v.11, ou seja, o 

direito pisoteado por Efraim, que busca a cura por outros meios que não o de retornar 

para Javé e praticar o direito. 

 Por isso, na última seção, ou seja, no v.14, Javé se compara ao leão que 

devorará a presa. Assim procederá em relação a Efraim e a Judá: 
14E eu [serei] como o leão para Efraim 
e como o leão novo para a casa de Judá. 

                                                 
447 Conferir o texto dos anais de Tiglat-Falasar III em VV. AA. Israel e Judá: textos do Antigo 
Oriente Médio. São Paulo: Paulinas, 1985 (documentos do mundo da bíblia, 2), p.65-66. 
448 Biblia Hebraica Stuttgartensia, n. V.13c-c, p.997. 
449 “[…] Se Asiria no puede curar la enfermedad es porque ésta es más seria que un simples error 
político o militar. La causa más profunda del mal es una infidelidad a YHWH mismo [...]” (SIMIAN-
YOFRE, Horácio, op. cit., p.88). 
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Eu, eu dilacerarei, 
E caminharei, levantarei, e não existência de quem liberta. 

 

 Javé se assemelha a um leão em 11,10; 13,7-8. A imagem desse animal é bem 

usada em textos proféticos, como Amós 3,4.8.12; 5,19. “Dilacerarei” aponta para a 

violência impetuosa de Javé sobre Efraim (e Judá). Como observa Fernando Cândido 

da Silva: “pior do que a Assíria é Javé-Leão”.450 

 Na passagem de Oseias 5,8-14, percebe-se que o profeta condena os 

procedimentos políticos de Efraim e de Judá no contexto da guerra siro-efraimita. 

Novamente, nada se vê no que se relaciona a práticas religiosas. Embora haja 

exceção do que se pode inferir dos nomes “Ramá” e “Bet-’aven”, que é 

provavelmente Betel, ainda assim esses estão vinculados a Gibeá de Saul, o primeiro 

centro administrativo da monarquia. Embora também haja a possibilidade de serem 

mencionados por estarem localizados na área próxima de Judá, de onde subia a 

invasão judaíta do território israelita. Ou, ainda, ambas as coisas. 

 Uma leitura possível pode ver no v.11 a causa da chagas de Efraim, no v.13 a 

sua busca equivocada pela cura e no v.14 as conseqüências de tais caminhos pelos 

quais ele optou. 

 Nota-se, portanto, que, em Oseias, o problema não é puramente religioso. E 

nem a sua palavra se dirige a todas as pessoas que vivem em Israel. Como observa 

Milton Schwantes, a propósito de todo o trecho de 5,8-7,16, o que também inclui a 

passagem em consideração aqui: “A ameaça recai sobre Efraim, não sobre o povo 

em geral. Este sofre, com Efraim, as atrocidades da invasão, sem as haver 

causado.”451 

 

 

3.5 — “Todos eles se aquecem como forno” (Oseias 7,7) 

 Tais aspectos das palavras do profeta Oseias ainda se tornam mais claros na 

passagem seguinte (7,1-16): 
1Conforme o meu curar a Israel, 
e se descobrirá a iniqüidade de Efraim e as maldades de Samaria. 
Eis! Praticaram a mentira 
e um ladrão entra, 
bando assaltou na rua. 
2E não dizem em seus corações [que de] toda maldade deles me lembrei. 

                                                 
450 SILVA, Fernando Cândido da, op. cit., p.218. 
451 Milton Schwantes. Do jeito da traça – Oseias 5,8-7,16, p.29. 
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Agora, cercaram-nos os feitos deles, 
aconteceram diante da minha face. 
3Com a maldade deles alegram o rei 
e com suas trapaças os líderes. 
4Todos eles cometem adultério, 
como o forno aceso que o padeiro deixa de atiçar, 
desde o amassar a massa até levedá-la. 
5[Em] o dia do nosso rei ficaram doentes os líderes [no] calor do vinho, 
agarram a mão dele com os que desprezam. 
 
6Eis! Aproximam-se, 
como forno [é] o coração deles em tocaia deles, 
toda a noite [está] adormecido o padeiro deles, 
[de] manhã ele [está] aceso como chama de fogo. 
7Todos eles se aquecem como forno 
e devoram os que os julgam, 
todos os seus reis caíram. 
Não existência do que clama entre eles a mim. 
8Efraim entre os povos, ele é sacudido; 
ele tornou-se um bolo sem ser virado. 
9Devoram estrangeiros a sua força 
e ele não sabe. 
Também cabelos brancos espalharam-se nele 
e ele não sabe. 
10E responderá o orgulho de Israel na face dele 
e não retornarão para Javé o deus deles 
e não o buscarão em tudo isso. 
 
11E tornou-se Efraim como uma pomba ingênua, 
não existência de coração: 
[ao] Egito clamaram, 
[à] Assíria caminharam. 
12Conforme caminham, estenderei sobre eles a minha rede; 
como a um pássaro dos céus os derrubarei. 
Os castigarei conforme o ouvir da reunião452 deles. 
13Ai deles! Eis! Fugiram de mim, violência para eles! 
Eis! Rebelaram-se contra mim, 
e eu os remi, 
e eles falaram sobre mim com falsidade! 
14E não clamam a mim no coração deles. 
Eis! Uivarão em seus leitos sobre cereal e vinho novo. 
15E eu castigarei, fortaleci os braços deles 
e contra mim planejam o mal. 
16Retornam, não [para o] alto, 
tornam-se como um arco frouxo, 
cairão pela espada os líderes deles, 
pela maldição da língua dele, 
Esse [será o] escárnio deles na terra do Egito. 

 

3.5.1 — Forma e lugar 

                                                 
452 A frase <t*d*u&l^ um^v@K=, “conforme o ouvir para” ou “a partir da reunião deles”. A Bíblia de 
Jerusalém traduz: “desde que ouvi dizer de sua reunião” (Bíblia de Jerusalém, p.1593). 
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 A delimitação do texto não encontra consenso entre os comentaristas de 

Oseias. Hans Walter Wolff, por exemplo, prefere ver em 6,11b-7,1 uma subunidade. 

Dessa maneira, nova unidade teria início em 7,3.453 James Luther Mays coloca os 

limites do texto em 7,2 (na verdade, ele considera 6,7-7,2 uma unidade),454 William 

Rainey Harper segmenta todo o trecho em várias pequenas unidades.455 Diante de tal 

diversidade hermenêutica, prefere-se considerar neste estudo a leitura do texto a 

partir de 7,1 porque, de um lado, 6,11b parece ser a continuação de 6,11a, já que 

pode se referir ao retorno de Judá do cativeiro, o que seria uma inserção denotando 

leitura judaíta da mensagem de Oseias; e de outro, o v.1 inicia nova declaração que 

se estende no trecho selecionado. Isso não significa que, de fato, 7,1 seja o início de 

algum discurso em particular, pois, como já foi observado, o texto de Oseias se 

constitui de pequenos fragmentos, mesmo que eles fossem parte de falas do profeta, 

pronunciadas em um mesmo período ou ocasião.456 De qualquer maneira, a 

passagem, iniciando-se em 7,1 cumpre os propósitos deste estudo, o que já se torna 

suficiente. Entende-se que 7,16 seja o limite inferior da passagem porque 8,1 inicia 

nova seção, com a conclamação: “Para a tua boca [o] xofar!”, dando início a nova 

coletânea de ditos. 

 Segue-se no texto acima uma série de ditos de Oseias que mostram certa 

coesão interna pelo vocabulário utilizado. O termo “maldade”, usado no v.1 (“as 

maldades de Samaria”) é retomado no v.2 (“toda maldade deles”). Por sua vez, no 

v.1, “maldades de Samaria” forma repetição com “a iniqüidade de Efraim”. E tanto o 

termo “iniquidade” quanto “maldade” podem ser relidos por “fraude” na linha 

seguinte (v.1) e “cometem adultério” no v.4. Também “rei” e “líderes” (v.3) se 

repetem nessa ordem no v.5. 

Há de se observar que “forno”, no v.4, reaparece no v.6 e no v.7, bem como a 

imagem da massa e a comparação de Efraim a um “bolo sem ser virado” (v.8), o que 

mostra ao leitor que uma série de ditos do profeta seria marcada pela metáfora do 

forno/padeiro/pão. 

De “Egito” e “Assíria”, mencionados no v.11, “Egito” se repete no v.16. 

                                                 
453 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.109 e 123. 
454 MAYS, James Luther, op. cit., p.99. Assim também Derek Kidner, op. cit., p.67-68. 
455 Ele considera 7,1-2 como parte de um trecho que ele inicia em 6,11; e a seção se estende, segundo 
ele, até 8,3 (cf. HARPER, William Rainey, op. cit., p.291-311). 
456 Hans Walter Wolff considera todo o conjunto de 5,8-7,16 como uma série de ditos originários de 
um mesmo período histórico, o do final da guerra siro-efraimita, quando os assírios destruíram o reino 
de Damasco e ocuparam Israel. Cf. WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.110-112. 
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 O texto pode ser estruturado em três seções: a primeira abrange os vv.1-5. 

Essa parte justifica-se pelo fato de se apresentar que são as “iniqüidades” e 

“maldades” mencionadas no v.1a, como “mentira” e assalto (v.1b), “trapaças” (v.3) e 

adultério (v.4). 

 A segunda seção abrange os v.6-10 e toda ela gira em torno das ações 

“deles”. No v.8 fala-se de Efraim, mas logo se lhe define na terceira pessoa do plural, 

no v.10: 

e não retornarão para Javé, o deus deles 
e não o buscarão em tudo isso. 

 

 A terceira seção traz os vv.11-16 e se caracteriza pela citação de “Egito” e 

“Assíria” no v.11 e de “Egito” no v.16. A comparação da pomba no v.11 tem seu 

paralelo em “pássaro” no v.12.  

 

3.5.2 — Conteúdos 

 “Conforme o meu curar a Israel” torna-se relevante por mostrar a 

intencionalidade de Javé. Em 5,13 já se falou da doença de Efraim-Samaria; aqui, 

Israel está enfermo. No processo da cura, abre-se a ferida. Dessa forma, a cura de 

Israel tornará manifestas a “iniqüidade de Efraim e as maldades de Samaria” (v.1). 

Segundo observam Hans Walter Wolff457 e James Luther Mays458, “curar” pode 

expressar o sentido de “perdoar”, “restaurar”, “redimir”. 

Assim, Israel pode não ser idêntico a Efraim e Samaria, pois àquele, Javé 

pretende curar e a esses dois últimos, ele acusa. Israel precisa de cura; Efraim-

Samaria, de terem suas maldades-iniquidades expostas. E tais coisas se constituem 

no que segue (vv.1-2a): 

Eis! Praticaram a fraude 
e um ladrão entra, 
assaltou bando na rua. 
2E não dizem em seus corações [que de] toda maldade deles me lembrei. 

 

 O sujeito da primeira oração, na terceira pessoa do plural, refere-se a “eles”, 

que se relacionam com Efraim-Samaria. Esta cidade era a sede do reino do norte, de 

maneira que, onde deveria imperar o direito, existia a “fraude” e o “banditismo” 

(v.1). Mas, ao se perguntar a quem o texto se refere, é de se pensar que o conjunto 

                                                 
457 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.123. 
458 MAYS, James Luther, op. cit., p.103. 
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dessas linhas poderá responder. Primeiramente, “eles” estão em Samaria, local e 

representação do poder estatal. É possível ler o “ladrão” que entra e o bando que 

“assalta na rua” de maneira a inseri-los no conjunto representado por Efraim e 

Samaria. Logo, a acusação profética não se refere à violência gratuita de “foras da 

lei”, mas de “pessoas da lei”, representadas sob aqueles nomes. David A. Hubbard 

acredita que Oseias se refira a sacerdotes, que agem como assassinos (cf. 6,9), 

bandidos e conspiradores.459 Mas, embora inseridos e atuantes no sistema, não 

podem, apenas eles, constituir Efraim-Samaria mencionado nos vv.1 e 11. Parece que 

a questão é mais profunda e envolve mais pessoas, mais grupos além de sacerdotais. 

É possível que o v.1 fale de extorsão e arrecadação, que tais práticas tivessem 

tomado formas de violência, de verdadeira invasão a domicílio e a “assaltos” nas 

ruas. E não existe remorso da parte “deles”; seus atos os cercaram (v.2). 

 O v.3 parece apresentar a conivência do rei e dos líderes do país: 
3Com a maldade deles alegram o rei 
e com suas trapaças os líderes. 

 

 Maldades já enquadradas nas linhas anteriores: exploração e violência. Isto 

evidencia que reis, líderes e pessoas relacionadas à estrutura estatal viviam dessas 

“iniqüidades”. Assim, “cometer adultério” (v.4) é metafórico e aponta para a 

infidelidade, um tema central em Oseias, como se percebe desde o capítulo 1. São 

infiéis a Javé ao violarem os direitos das pessoas; são infiéis ao rei (a quem alegram) 

e até umas com as outras, como diz a seguinte passagem (7,6-7): 
6Eis! Aproximam-se, 
como forno [é] o coração deles em tocaia deles, 
toda a noite [está] adormecida a ira deles, 
[de] manhã ela [está] acesa como chama de fogo. 
7Todos eles se aquecem como forno 
e devoram os que os julgam, 
todos os seus reis caíram. 
Não existência do que clama entre eles a mim. 

 

 Seu coração arde como forno aceso, sua ira adormece para se acender no dia 

seguinte. Entre eles, não há quem busque a Javé. Eles “não retornaram para Javé” 

(v.10). Em vez disso, foram para a Assíria e para o Egito (v.11) atrás de alianças. No 

entanto, as lideranças do país não passam de uma “pomba ingênua” (v.11), que não 

consegue refletir. Daí as ameaças dos vv.12-14: 

                                                 
459 HUBBARD, David A., op. cit., p.139-140, 143-147. 



 151

12Conforme caminham, estenderei sobre eles a minha rede; 
como a um pássaro dos céus os derrubarei. 
Os castigarei conforme o ouvir da reunião deles. 
13Ai deles! Eis! Fugiram de mim, violência para eles! 
Eis! Rebelaram-se contra mim, 
e eu os remi, 
e eles falaram sobre mim com falsidade! 
14E não clamam a mim no coração deles. 
Eis! Uivarão em seus leitos sobre cereal e vinho novo 

 

 A terceira pessoa do plural, que é a referente de todas as ameaças, constitui-se 

de um grupo de pessoas com papeis muito ativos na política nacional, já que são eles 

que “clamaram” ao Egito e “caminharam à Assíria. 

 Os vv.13 e 14 trazem a acusação de Javé a respeito “deles”. Assim, “falaram 

com falsidade” (v.13) a respeito dele. James Luther Mays pensa que isso se trate das 

práticas cananeias que Israel teria adotado.460 Porém, não é possível que se 

permaneça no nível das simples expressões religiosas; há de se descer ao da vida e 

suas relações: não adianta dizerem que conhecem a Javé (6,3; 8,2) ou jurarem pelo 

nome dele (4,15), mas não praticarem o direito. Como está escrito em Oseias 6,6:  

Solidariedade quero e não sacrifício, 
conhecimento de Deus mais do que holocaustos. 

 

 Não são os inumeráveis sacrifícios que farão a diferença, mas a prática da 

solidariedade. Enquanto a liderança da nação e os senhores do poder pensarem 

apenas em si próprios, envolvidos em vingança e em conspirações (vv.6-7), e 

correrem para fazer alianças com a Assíria e o Egito (v.11), não penitentes, não 

revolvidos por sincero arrependimento, serão alcançados pela privação (v.14), 

ocasionada pelo aperto da guerra e de sua má política. 

 Resta a pergunta: de quem se fala na passagem estudada neste item? A quem 

se acusa? Parece que aqueles que alegram reis e líderes (v.3), que conspiram contra 

seu próprio rei (vv.5-7) e que tomam decisões políticas importantes, fazendo alianças 

com Assíria e Egito (vv.11-12). A eles o profeta se refere como Efraim ou Samaria 

(vv.1.8.11). Se existe aqui alusão aos sacerdotes, como deseja David A. Hubbard, 

isso não deve falar exclusivamente deles, mas das pessoas envolvidas com o poder 

político de Samaria. Assim, percebe-se que o profeta Oseias não condena atitudes 

relativas a ética sexual ou a devoções religiosas, mas a posturas violentas e que 

                                                 
460 MAYS, James Luther, op. cit., p.111. 
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causavam extorções e vitimação de pessoas. Os sacerdotes estão implicados aqui 

como pessoas que, no âmbito religioso, se envolveram com tais crimes. 

 Também Oseias 4,15-19 apresenta acusações e ameaças que o profeta, em 

nome de Javé, pronuncia contra Israel, também chamado de Efraim (v.17). Não 

obstante ali o conteúdo tender para uma oposição a santuários e culto promovidos 

pelo estado de Israel, percebe-se o jogo complexo que envolvia sacerdotes, outros 

poderosos e o próprio rei, na confecção de uma realidade na qual o poder imbricava-

se nas relações e no cotidiano. Aqui, em Oseias 7,1-16, os ditos proféticos tendem a 

mostrar um pouco mais desses bastidores nem tão religiosos assim. 

 

3.6 — “Rejeitou Israel o bem” (Oseias 8,3) 

 A cumplicidade da religião com os poderosos de Israel se faz clara em Oseias 

8,1-7: 
1Para a tua boca [o] xofar! 
Como uma águia sobre a Casa de Javé porque ignoraram a minha aliança 
e contra a minha instrução se rebelaram. 
2A mim clamam: “Meu deus, nós, Israel, te conhecemos!” 
3Rejeitou Israel o bem; 
o inimigo o perseguirá! 
 
4Eles instituíram reis, e não a partir de mim; 
instituíram líderes e não conheci. 
Com a prata deles e o ouro deles fizeram para si imagens 
porque está cortado. 
 
5Rejeitou o teu bezerro, Samaria, 
queimou a minha ira entre eles; 
até quando não serão capazes de inocência? 
6Eis! [É] de Israel! E ele, [um] artífice o fez! 
E ele não [é] deus! 
Eis! Em pedaços se tornará o bezerro de Samaria! 
 
7Eis! Vento semeiam, 
tempestade colherão! 
De haste não existência para ele de broto. 
Não faz farinha. 
se fizer estrangeiros comem dele. 

 

3.6.1 — Forma e lugar 

 Hans Walter Wolff delimita toda a passagem de 8,1 ao v.14.461 Ele assim o 

faz por entender que 9,1 inicia uma nova cena.462 Jorge Mejía prefere dividir o 

                                                 
461 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.131-133 
462 Ibidem, p.151. 
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capítulo 8 em várias unidades menores, que são delimitadas da seguinte maneira: 

vv.1-3, 4-7, 8-10, 11-14.463 Ele justifica a formação do capítulo ao considerar que 

essas unidades estão “conectadas entre si por certas palavras chave”.464 Os estudiosos 

Francis I. Andersen e David Noel Freedman preferem ir de 8,1 até o v.8, pois 

consideram que existe uma nova unidade no conjunto dos vv.9-14, unidade essa 

marcada pela moldura composta pelos vv.9a e 13b 465. No entanto, Derek Kidner 

subdivide 8,1-14 em duas partes, sendo que a primeira abarca os vv.8-14;466 David 

A. Hubbard segmenta o texto de 8,1 a 9,9;467 e Henry McKeating o divide em várias 

pequenas unidades, a saber, 8,1-4, 5-6, 7-10, 11-13 e 14. 468 

 O v.7 foi escolhido como o limite neste estudo porque o trecho até ali satisfaz 

as necessidades requeridas quanto à análise de Israel naquilo que o profeta Oseias o 

condena em seu livro. 

 Em termos de coesão, por todo o trecho perpassa a terceira pessoa do plural, 

ou seja, “eles”. Eles “ignoraram a minha aliança e contra a minha instrução se 

rebelaram” (v.1), “a mim clamam” (v.2), “instituíram” reis e líderes (v.4), “fizeram 

para si ídolos” (v.4) e “não serão capazes de inocência” (v.5). Os verbos aparecem na 

terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular e uma vez na primeira 

pessoa do singular (“conheci”, v.4). As formas verbais já identificam os 

interlocutores da fala profética. No v.5, o pronome da segunda linha, “eles”, 

relaciona-se a “Samaria” da primeira linha e ao “Israel” dos vv.2, 3 e 6. Os “ídolos” 

(v.4) relacionam-se com o “bezerro” dos vv.5-6. 

 Talvez seja possível seguir a seguinte divisão do texto, considerando-se os 

pontos temáticos que comportam cada seção: vv.1-3, o v.4 e os vv.5-6.469 

A primeira parte (vv.1-3) serve de início. 
1Para a tua boca [o] xofar! 
Como uma águia sobre a Casa de Javé porque ignoraram a minha aliança 
e contra a minha instrução se rebelaram. 
2A mim clamam: “Meu deus, nós, Israel, te conhecemos!” 
3Rejeitou Israel o bem; 
o inimigo o perseguirá! 

 

                                                 
463 MEJÍA, Jorge, op. cit., p.79-88. 
464 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.79. 
465 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.502. 
466 KIDNER, Derek, op. cit., p.75-83. 
467 HUBBARD, David A., op. cit., p.154. 
468 Ele subdivide o capítulo 8 em pequenas unidades, a saber: vv.1-4, vv.5-6, vv.7-10, vv.11-13, v.14. 
Cf. McKEATING, Henry, op. cit., p.118-125. 
469 Com essa divisão dos v.1-6, concorda-se com Hans Walter Wolff. Hosea, p.134-135. 
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 A segunda seção (vv.3-4) gira em torno da monarquia e sua relação com a 

idolatria: 
4Eles instituíram reis, e não a partir de mim; 
instituíram líderes e não conheci. 
Com a prata deles e o ouro deles fizeram para si imagens 
porque está cortado. 

 

 Assim, “reis”, “líderes” e “ídolos” formam essa pequena unidade, havendo 

antítese para cada um desses elementos: a instituição de reis não se deu “a partir de 

mim”, ou seja, a partir de Javé; de “líderes”, diz Javé, “e não conheci”; fizeram 

ídolos, mas “foi cortado”. 

 A terceira parte (vv.5-6) começa com o mesmo verbo com que tem início a 

segunda parte: “rejeitou”. 
5Rejeitou o teu bezerro, Samaria, 
queimou a minha ira entre eles; 
até quando não serão capazes de inocência? 
6Eis! [É] de Israel! E ele, [um] artífice o fez! 
E ele não [é] deus! 
Eis! Em pedaços se tornará o bezerro de Samaria! 

 

 Nota-se que a unidade inicia com “teu bezerro, Samaria” (v.5) e termina com 

“o bezerro de Samaria” (v.6). A segunda pessoa do singular, subentendida na oração 

“[é] de Israel” relaciona-se ao bezerro (vv.5-6), que não é feito por um artífice, “não 

[é] deus” e será feito em pedaços (v.6). 

 A quarta parte (v.7) tem início com um ditado e gira em torno do tema da 

roça: 
7Eis! Vento semeiam, 
tempestade colherão! 
De haste não existência para ele de broto. 
Não faz farinha. 
se fizer; 
estrangeiros comem dele. 

 

 Quanto ao “lugar” do trecho, o v.1 parece apontar para a iminência de 

conflito militar, já que “tocar o xofar” equivale a convocar para a guerra. Parece que 

essas palavras se encontram no contexto do avanço assírio, já que a figura da “águia 

sobre a Casa de Javé” pode se referir à Assíria vindo sobre o país de Israel. Porém, 

não deve datar da época da tomada de Samaria em 722/721 a. C., pois os lugares de 

culto em Samaria (e/ou Betel) ainda estão em atividade. Para Hans Walter Wolff, 

esses ditos (até o v.14) datam de aproximadamente 733 a. C., após a investida assíria 
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no norte do país (v.8), a conspiração de Oseias, filho de Elá (v.4a) “e sua submissão 

à Assíria” (“eis! Subiram [à] Assíria!”, v.9a).470  

 Embora o argumento de Hans Walter Wolff não convença no sentido de que o 

v.4a seja referência à ascensão de Oseias filho de Elá, é possível datar a passagem 

por volta de 733 a. C., quando os assírios sob Tiglat-Falasar assolaram Israel e 

deportaram a população da região da Galileia (2Reis 15.29). Essa também é a data 

sugerida por James Luther Mays: “Os detalhes da situação refletida nos oráculos não 

são suficientemente específicos para estabelecer a data exata, mas pistas no texto 

apontam para os anos imediatamente após 733 a. C.”471 Esse parecer também é 

defendido por Jorge Mejía.472 

 

3.6.2 — Conteúdos 

 “Para a tua boca [o] xofar” (v.1) é o chamado para a guerra. É o momento do 

aperto. É provável que o oráculo se refira ao avanço assírio. Talvez a imagem da 

“águia” tenha relação com o exército invasor. Essa ave de rapina evoca a imagem da 

destruição. Hans Walter Wolff entende que ela aponte para velocidade, voracidade e 

majestade.473 

E sobrevoará “a Casa de Javé” (v.1), referência provável à terra ou ao país de 

Israel, conforme grande número de comentaristas,474 embora autores como Horacio 

Simian-Yofre prefiram identificar a “Casa de Javé” com algum templo do Reino do 

Norte, provavelmente o de Betel.475 A palavra hebraica rv#n# nexer significa “águia” 

ou “abutre”; portanto, pode ser referência ao exército assírio que virá para arrebatar a 

presa e servir-se de seus restos. 

Os motivos do uso da metáfora da águia são dados: “porque ignoraram a 

minha aliança e contra a minha instrução se rebelaram” (v.1). O pronome no plural, 

“eles”, pode se referir a Israel-Samaria dos vv.2.5-6. Como foi observado no item 

                                                 
470 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.137. 
471 “The details of the situation reflected in the oracles are not sufficiently specific to establish the 
exact date, but clues in the text point to the years immediately after 733” (MAYS, James Luther, op. 
cit., p.114). Esse autor se refere a Oseias 8,1-14. 
472 Jorge Mejía prefere datar os vv.1-3 em algum momento pouco antes 733 a. C. ou logo após esse 
ano e os vv.4-7 talvez no período em que Oseias filho de Elá assumiu o trono, após o ano acima 
referido. Cf. MEJÍA, Jorge, op. cit., p.80 e 82. 
473 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.137. 
474 Cf. ibidem, p.137; KUNSTMANN, Walter G. Os profetas menores: comentário bíblico. Porto 
Alegre: Concórdia, 1983, p.29; MEJÍA, Jorge, op. cit., p.80; ANDERSEN, Francis I. e FREEDMAN, 
David Noel, op. cit., p.486. 
475 SIMIAN-YOFRE, Horacio, op. cit., p.115. 
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anterior, o pronome identifica-se com Israel (vv.2,3 e 6) e Samaria (vv.5-6). Esse 

Israel é relativo a Samaria, portanto, ao estado monárquico, estabelecido por famílias 

poderosas e influentes (“eles instituíram reis...”, 8,4). 

 “Aliança” e “instrução” são duas palavras muito importantes no contexto do 

livro de Oseias. Hans Walter Wolff define “aliança” como “as obrigações assumidas 

por Javé para o bem de Israel” e torah como “as ordenanças da aliança que ele 

estabelece”.476 James Luther Mays pensa em “aliança” como “o termo para a 

estrutura formal do relacionamento instituído pela eleição de Israel por Javé” e torah 

“representa a diretriz que o Senhor promulgou como orientação da aliança”.477 De 

qualquer maneira, concorda-se com David A. Hubbard de que o termo “aliança” está 

no cerne de todo o trecho que compõe os vv.1-3.478 

 Mas, a que aliança se refere o texto? Será que em Oseias já existe a tradição 

do pacto de Javé com Israel no Sinai? Talvez uma possibilidade hermenêutica 

relativa a esse termo associe o tema da aliança à imagem do casamento. Assim, 

“aliança” pode se referir à relação ocorrida entre Javé e Israel que é tipificada no 

capítulo 3,2-3: 
2E a comprei por quinze pratas e [um] hômer de cevada e meio de cevada, 3e 
disse para ela: 
Muitos dias habitarás para mim 
e não te tornarás independente 
e não serás de [um] homem, 
e em especial eu [serei] para ti. 

 

 Em todo caso, essa aliança entre homem e mulher torna-se metáfora para 

aquela que Oseias entende haver sido constituída entre Javé e Israel. Um texto que 

corrobora com essa idéia é Oseias 6,7-10, o qual fala do rompimento do pacto: 
7E eles, como Adão, transgrediram a aliança, 
agiram deslealmente comigo. 
8Gileade [é] uma cidade dos que praticam iniqüidade; 
com rasto de sangue! 
9Como esperar [um] homem bando 
grupo de sacerdotes caminho assassinam para Siquém; 
pois [um] plano elaboraram. 
10Na Casa de Israel vi algo horrível: 
ali, independência para Efraim, 
sujou-se Israel! 

 

                                                 
476 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.137. 
477 MAYS, James Luther, op. cit., p.116. 
478 HUBBARD, David A., op. cit., p.156. 
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 Percebe-se em que sentido a aliança foi quebrada: de Gileade e da Casa de 

Israel se vêem “rasto de sangue”, tocaias, planos sórdidos e assassinatos. “Eles” 

quebraram a aliança, ao procederem de forma tão torpe. Os envolvidos são: 

sacerdotes (6,9) e Casa de Israel-Efraim (6,10). Em sua busca de independência em 

relação a Javé (6,10; ver também 4,12), Israel “suja-se”, torna-se impuro (6,10). 

Percebe-se como o substantivo tWnz= zenut, relativo à raiz hnz znh, abarca mais do que 

o sentido religioso, pois a atitude de autonomia de Efraim, que implica na 

transgressão da aliança em Gileade, inclui os atos torpes alistados nos vv.7-9. 

Assim, o seguimento do texto de Oseias 8,1-6 também fortalecerá esse 

caminho hermenêutico, pois revela os procedimentos próprios do ato de Israel de 

haver quebrado a aliança com Javé. Antes de se analisar esse detalhe, porém, é 

importante prestar atenção a outra palavra que também tem sido utilizada no livro de 

Oseias: a “instrução”, ou seja, a torah, que, provavelmente, não se refere aqui ao 

Pentateuco, nem ao livro de Deuteronõmio.479 A instrução de Javé também é citada 

em 4,6: 

E esqueceste a instrução de teu deus, 
esquecerei de teus filhos em especial eu. 

 

 Mas em 4,6, torah faz paralelo a “conhecimento”, enquanto que em 8,1, 

percebe-se que “aliança” e “instrução” estão vinculadas. A torah relaciona-se com o 

pacto de maneira que aquela deveria deixar que esse se tornasse conhecido. Mas não 

é o que Israel vivencia. Pelo texto que segue o v.1, nota-se o quão distante ele está de 

Javé, havendo quebrado a aliança e se rebelado contra a sua instrução. E ainda diz 

que conhece o seu deus: “Meu deus, nós, Israel, te conhecemos!” (v.1). 

 O tema do conhecimento de Javé é significativo em Oseias. Em 4,6, o profeta 

acusa os sacerdotes por não praticarem o conhecimento de deus, ou melhor, por 

terem-no rejeitado; em 6,3, o profeta critica a postura de falso arrependimento, 

citando o que diz “Efraim”: “Conheçamos e persigamos em conhecer a Javé”; mas, 

se eles rejeitam o conhecimento, logicamente o buscam de maneira errada. 

Assemelha-se a 5,6, quando se diz que trarão seu gado para Javé, como se ele se 

agradasse de sacrifícios. O que ele deseja é a prática da solidariedade. Isso é 

conhecê-lo. 

                                                 
479 Hans Walter Wolff acredita que torah no v.1 refere-se à vontade de Javé em forma escrita (cf. 
WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.138); e Francis I. Andersen e David Noel Freedman relacionam a 
torah à “aliança mosaica” (ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.439). 



 158

 O que o dito profético afirma é que ele, Israel, não conhece Javé. Na divisão 

que se faz do texto em mais duas seções (os vv.3-4 e 5-7), desenrolam-se os motivos 

para a queixa de Javé por meio do profeta. Na primeira seção se lê (v.3): 
3Rejeitou Israel o bem; 
o inimigo o perseguirá! 

 

 O bem pode referir-se à vida próspera e feliz,480 oposta à catástrofe da guerra 

aludida aqui como perseguição do inimigo e conseqüência de se guardar a aliança de 

Javé e sua instrução. É possível que “Bem” não seja referência ao próprio Javé, como 

pensam Francis I. Andersen e David Noel Freedman, porque o contexto não fala 

apenas de religião, mas de aspectos sociais e políticos.481 Não se rejeita a Javé por 

buscar novas formas de culto, como se mudasse de uma ideia religiosa para outra; 

mas ao praticar injustiças e iniqüidades, Israel rejeitou o único caminho possível para 

a felicidade. Então pode se falar de Javé. Assim, tal rejeição não está na opção 

religiosa de Israel, mas em suas opções sociais e políticas. Por isso, discorda-se dos 

dois autores citados logo acima ao identificarem bof tob (“bem”) com o deus hebreu, 

pois a rejeição parece ter Israel como agente e não ele. 

 À acusação na primeira linha segue-se a ameaça (v.3) e, assim, fecha-se a 

pequena unidade constituída pelos vv.1-3. Se o toque do xofar dita seu início, e a 

imagem do avanço da ave de rapina o seu desenvolvimento, o v.3 novamente acusa 

Israel por rejeitar o bem. Esse Israel associa-se ao pronome “eles” do v.4. Assim, 

rejeitar o bem significa ignorar a aliança de Javé e se revoltar contra a sua torah. E 

isso tem relação com o v.4: 

Eles instituíram reis, e não a partir de mim; 
instituíram líderes e não conheci. 
Com a prata deles e o ouro deles fizeram para si imagens 
porque está cortado. 

 

 Se na acusação o profeta se limita a dizer que “rejeitou Israel o bem”, no 

versículo seguinte são dados os conteúdos ou as características de tal procedimento: 

a instituição de reis, de líderes e de ídolos. Percebe-se aqui a quebra da aliança e a 

violação da instrução de Javé. Nota-se, porém, que não se restringe apenas a imagens 

religiosas, mas ao conjunto dos três elementos. 

 Ainda outra questão se faz importante na análise desse trecho de Oseias 8,1-7:  

                                                 
480 Aqui segue-se a leitura de WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.138 e de MEJÍA, Jorge, op. cit., p.81. 
481 ANDERSEN, Francis I.; FREEDMAN, David Noel, op. cit., p.381, 490-491. 
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saber de quem se fala. O texto diz: 

Porque ignoraram a minha aliança 
e contra a minha instrução se rebelaram. 
2A mim clamam: “Meu deus, nós, Israel, te conhecemos!”482 

 

 A pessoa e o número dos verbos em itálico, com exceção da fala entre aspas, 

são os de terceira pessoa do plural, subentendendo-se “eles”. São “eles” que se 

identificam como “Israel”, que dizem conhecer a Javé, mas que “ignoraram”, ou seja, 

desprezaram a aliança de Javé, “rebelaram-se” contra a sua instrução, e que o fizeram 

ao tomarem seu próprio caminho, apartando-se dos valores de Javé e acabando por 

instituir reis e líderes. Nota-se que o v.4 segue a acusação no v.3: “Rejeitou Israel o 

bem”. 

Se Israel é acusado no v.3, o bezerro de Samaria é rejeitado no v.5. Nota-se a 

equivalência de ambos: Israel equivale aqui à Samaria e a Israel citado no v.6 (Eis! 

[É] de Israel!). Ele é feito de madeira e ficará em pedaços (vv.5-6). Bezerro, reis e 

líderes compõem o quadro de Israel-Samaria, quadro esse reprovado pelo profeta. 

Embora a situação possa ser específica em relação à ascensão ao trono de um rei 

(talvez Oseias), é possível se compreender “reis” como “monarquia”, pois em outras 

passagens, a referência era à  “Casa de Jeú” e “soberania da Casa de Israel” (1,4), ou 

fala da restauração de Israel em termos de ausência de reis (3,4). Nesse aspecto, 

discorda-se de Hans Walter Wolff, o qual acredita que Oseias não criticava a 

instituição, mas o modo como ela era conduzida em sua época.483 

 Interessante que, se na segunda seção o verbo rejeitar tem a terceira pessoa do 

singular como sujeito, ou seja, uma referência a Israel, nesta unidade, o mesmo 

verbo, que está na terceira pessoa do singular, tem “ele”, que não é mais Israel, 

porém identifica-se com Javé. Como Israel rejeitou o bem (v.3), Javé rejeitou o 

bezerro de Samaria (v.5), por isso, porque “não é deus”, mas “de Israel”, será feito 

em pedaços (v.6). 

 Vê-se que a imagem do bezerro é reprovada pelo fato de representar, no 

âmbito religioso, os interesses de “Israel-Samaria”, daqueles que instituíram reis, 

príncipes e cultos, ou seja, dos senhores do país. Tornam-se estreitos os laços entre 

poder político e religião. 

 A quarta seção decorre do v.7: 
                                                 
482 Com ênfase, em itálico, do autor. 
483 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.139. 
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7Eis! Vento semeiam, 
tempestade colherão! 
De haste não existência para ele de broto. 
Não faz farinha. 
se fizer, estrangeiros comerão dele. 

 

No ditado “vento semeiam, tempestade colherão”, apresenta-se a dedução 

óbvia das consequências que sobrevirão a eles, que assim o fazem. Comparado a uma 

“vinha exuberante” em 10,1, aqui se diz que não nascerá a Israel broto da haste. 

Assim, o profeta prevê expropriação dos produtos a um país que instituiu reis, líderes 

e imagens, de maneira que neste versículo está a ameaça por haver ignorado a aliança 

e se rebelado contra a instrução de Javé. 

E “estrangeiros comerão dele” (v.7) nos diz a passagem. A razão porque não 

haverá nem haste com broto: tudo será devorado pelos estranhos. Essa passagem 

lembra Deuteronômio 28,49-51, em que se diz da nação estrangeira (v.51): 

Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas 
exterminado; não te deixará trigo, nem vinho novo, nem óleo, nem a cria das 
tuas vacas ou a prole das tuas ovelhas, até que te faça perecer.484 

 

 À quebra da aliança, à revolta contra a instrução de Javé, que parece se 

concretizar na instituição de reis, líderes e cultos, com todas as consequências em 

que isso implicava, atribui-se o ditado do semear e colher e novamente a sua 

aplicação, agora em forma de acusação: serão objetos da expropriação de 

estrangeiros. 

 

3.7 — O direito é como erva daninha 

 Assim, percebe-se no texto do profeta Oseias o quanto as práticas piedosas se 

tornaram coberturas de atitudes hediondas. No texto abaixo (Oseias 10,1-8), os ditos 

do profeta denunciam os crimes travestidos de espiritualidade: 
1Vinha exuberante [é] Israel, 
Fruto coloca para ele em abundância. 
Para o fruto dele tornou numeroso para altares, 
como bom para o país dele, 
fazem bonitos pilares.485 
2É liso [é] o coração deles, 
agora ofendem. 
Ele demolirá os altares deles, 
destruirá os pilares deles. 
 

                                                 
484 Tradução conforme a Bíblia de Jerusalém, p.293. 
485 Cf. HOLLADAY, William L., op. cit., bf^—y–y!, p.189. 
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3Eis! Agora dizem não existência de rei para nós! 
Eis! Não tememos a Javé, e o rei, o que fará para nós? 
4Disseram palavras [para] jurar em vão, cortar aliança, 
e brota como erva daninha [o] direito sobre [os] sulcos do campo. 
 
5Por causa das novilhas da Casa da Iniquidade temem os habitantes de 
Samaria, 
Pois lamentou sobre ele o povo dele 
e os sacerdotes dele sobre ele se regozijam por causa da glória dele. 
Foi [ele] para longe de nós! 
6Especialmente ele para a Assíria será levado, 
um presente para o rei Jareb. 
Vergonha Efraim leva, 
e se envergonhará Israel do conselho dele. 
 
7Foi cortada Samaria, 
O rei dela [é] como graveto sobre a face das águas. 
8E serão exterminados os lugares altos de iniqüidade; 
espinho e cardo crescerão sobre os altares deles, 
e dirão para os montes: cobri-nos! 
E para as colina: caí sobre nós! 

 

3.7.1 — Forma e lugar 

 Não obstante o trecho se caracterizar por várias unidades menores 

detectáveis, como é o caso de todo o capítulo dez, unidades essas que, na passagem 

em destaque, podem ser vistas nos vv.1-2 e nos vv.3-4, ainda assim se considera que 

tais palavras pertençam a um mesmo período. Hans Walter Wolff delimita a 

passagem entre os vv.1-8 por entender que ela será marcada pelo elemento “Israel”, 

ao qual se reportará na “terceira pessoa”.486 Outra característica que o aludido autor 

observa é que, no trecho, falta completamente “a fala de Javé na primeira pessoa”, a 

qual se apresenta tanto na perícope anterior quanto na posterior.487 

 Outros autores procedem de maneira diferente quando se fala de delimitar o 

texto em Oseias 8;488 mas, neste estudo, se permanecerá com a divisão de Hans 

Walter Wolff porque ela apresenta uma porção suficiente, cujo estudo cumpre os 

propósitos estabelecidos neste capítulo. 

 Percebe-se, em coesão textual, a profunda unidade existente entre os dois 

primeiros versículos. Existe aqui coesão por reiteração de palavras: “fruto” na 

segunda e terceira linhas do v.1, “altares” e “pilares” nos vv.1 e 2. Mas também se 

nota o pronome possessivo “deles” em “altares deles” e “pilares deles” no v.2 e o uso 

                                                 
486 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.171. 
487 Ibidem, p.171-172. Outros autores que seguem a mesma divisão: MAYS, James Luther, op. cit., 
p.137-138; MEJÍA, Jorge, op. cit., p.99-100. 
488 MAYS, James Luther, op. cit., p.113; MEJÍA, Jorge, op. cit., p.79. 
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dos verbos na terceira pessoa do plural, o que pode se vincular ao pronome: “fazem 

bonitos pilares” (v.1), “agora ofendem a ele”, “dizem: não existência de rei para nós” 

e “disseram palavras [para] jurar em vão, cortar aliança”. O uso de terceira pessoa do 

plural, em pronomes e verbos, contrasta com o uso da terceira pessoa do singular: 

“demolirá os altares deles” e “destruirá os altares deles” (v.2). Assim, nota-se 

antítese entre o que “eles” praticam e o que “ele” fará. Ainda os altares e pilares 

“deles” no v.2 ligam-se aos altares e pilares mencionados no v.1, os quais foram 

estabelecidos por “Israel”. Dessa forma, “eles” são “Israel”. 

 

3.7.2 — Conteúdos 

 “Vinha exuberante” é Israel em seu momento de prosperidade; o resultado 

dessa prosperidade é a construção de muitos altares e estelas comemorativas. No 

entanto, Javé irá derrubá-los. Percebe-se, no texto acima citado, que o multiplicar de 

altares é expressão religiosa de quem possui o coração “liso”, ou seja, de quem jura 

falso, não respeita os acordos e perverte o direito dos mais fracos. Embora essa 

passagem seja mais ampla na referência (é de “Israel”), o alvo deve ser os que 

possuem poder econômico e político para levantar altares e estelas, ou seja, fala-se 

das pessoas ligadas ao poder. Assim, o tema da religião como máscara que encobre a 

perversão do que é direito também está presente, e pode incluir a categoria 

sacerdotal, da qual se fala no capítulo 4. 

 Ainda seguindo esse eixo hermenêutico, nota-se que altares e pilares não 

deixam de ter relação com monarquia: 
3Es! Agora dizem não existência de rei para nós! 
Eis! Não tememos a Javé, e o rei, o que fará para nós? 

 

 Javé e rei se contrapõem e o que parece denunciar os verdadeiros motivos vão 

aparecendo pouco a pouco; primeiramente o rei, depois o resultado, ou seja, o que 

“eles” praticam: juram falso e fazem aliança (v.4). A consequência disso é que “brota 

como erva daninha [o] direito sobre [os] sulcos do campo” (v.4). Assim, interessante 

é que, de exuberância, de altares e pilares, é possível descer para as verdadeiras 

razões das coisas, ou seja, reis, “direito” e sulcos dos campos. Uma queda do 

simbólico para o real, que nele se esconde. 

 A discrepância entre as práticas religiosas que “eles” implementam mediante 

a elevação de altares e pilares e suas atitudes na relação com falsos juramentos, 
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alianças e a subversão do direito é definida por “coração liso” (v.2). O resultado é 

que Javé destruirá os altares e os pilares, pois se tornaram símbolos de crimes 

praticados contra as pessoas. Como diz o v.2: 
4Disseram palavras [para] jurar em vão, cortar aliança, 
e brota como erva daninha [o] direito sobre [os] sulcos do campo. 

 

 Observa-se como tamanha religiosidade desemboca na verdadeira causa: os 

sulcos do campo. Aqui o verdadeiro motivo da religião dos santuários de Samaria, de 

Betel e de outros locais abraçados pelo estado. Uma religião que ironicamente 

transforma o direito em erva daninha que se apodera dos sulcos do campo, do 

produto do agricultor. 

 A seguir, a próxima seção centraliza-se no assunto do culto estatal, 

representado pelas “novilhas da Casa da Iniquidade” (v.5): 
5Por causa das novilhas da Casa da Iniquidade temem os habitantes de 
Samaria, 
pois lamentou sobre ele o povo dele 
e os sacerdotes dele sobre ele se regozijam por causa da glória dele: 
“Foi [ele] para longe de nós!” 
6Especialmente ele para a Assíria será levado, 
um presente para o rei Jareb. 
Vergonha Efraim leva, 
e se envergonhará Israel do conselho dele. 
 
7Foi cortada Samaria, 
O rei dela [é] como graveto sobre a face das águas. 
8E serão exterminados os lugares altos de iniqüidade; 
espinho e cardo crescerão sobre os altares deles, 
e dirão para os montes: cobri-nos! 
E para as colina: caí sobre nós! 

 

 Se nos primeiros quatro versículos do capítulo 10 se discorreu a respeito de 

símbolos religiosos e práticas por eles encobertadas, percebe-se nos vv.5-8 ênfase ao 

“bezerro” do culto de Betel (ironicamente chamado de Bet-’aven: Casa da 

Iniquidade). Provavelmente, o temor dos habitantes de Samaria deve-se ao fato de os 

assírios terem se apossado de Betel, o lugar do santuário real (cf. Amós 7,13). Na 

segunda linha do v.5 fala-se de “povo dele”, que, por sua vez, são os “sacerdotes 

dele”. Será difícil explicar porque os sacerdotes se regozijariam “por causa da glória” 

do bezerro se, de acordo com o v.6, ele foi retirado como troféu. Mas é possível olhar 

tais palavras como previsões de um futuro imediato. 

 Ainda no v.6, fala-se da “vergonha” que Efraim leva por conta disso. A 

última sentença, “e se envergonhará do conselho dele”, talvez apele para algum uso 
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da imagem como oráculo. Seguir aos oráculos proferidos na consulta à imagem do 

bezerro trará vergonha a Israel. 

 Se Samaria “foi cortada”, o rei de nada mais valerá, como um graveto 

boiando sobre as águas (v.7). Observa-se a associação que se faz deles no texto com 

os “lugares altos”, isto é, com os santuários. Em Oseias, a crítica religiosa não se 

realiza apenas por causa da religião; ela se aprofunda na vida das pessoas, afetada 

por aquelas instituições. 

 

3.8 — “Semeai para vós para justiça” (Oseias 10,12) 

 O teor político-econômico do discurso profético de Oseias, que complementa 

a análise feita em 4,4-19, auxiliando o leitor na colocação do contexto da situação 

religiosa e das acusações dos sacerdotes realizadas no segundo capítulo deste estudo, 

também se encontra em Oseias 10,9-15: 
9Desde os dias de Gibeá pecaste, Israel! 
Ali ficou em pé, 
não alcançou eles [a] guerra sobre os filhos de indisciplina! 
10Por meu desejo e disciplinarei e serão reunidos sobre eles os povos pelas 
duas iniqüidades. 
 
11E Efraim [é uma] novilha arisca que ama esmagar, 
E eu passarei sobre as coisas boas do pescoço dela. 
Montarei Efraim, 
ararei Judá, 
angustiarei para ele Jacó. 
 
12Semeai para vós para justiça, 
colhei para boca de solidariedade, 
lavrai para vós chão arável 
e então para buscar a Javé até que venha, 
e brotará justiça para vós. 
13Arastes maldade, 
injustiça dela colhestes, 
devorastes o fruto da pobreza 
 
Eis! Confiastes em teu caminho, na multidão de teus guerreiros. 
14E levantará [um] rugido em teu povo 
e todas as tuas fortificações serão destruídas como a devastação de Shalman, 
como a Casa de ’arbe‘el no dia da guerra. 
[Uma] mãe sobre os filhos caiu. 
15Assim apertou para vós Betel; 
da face da maldade, a vossa maldade. 
Certamente foi cortado o rei de Israel! 

 

3.8.1 — Forma e lugar 
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 A coesão de toda a passagem se mostra por meio de reiteração por repetição e 

de substituição de palavras e de expressões, e também pelo uso de conectivos. 

“Desde os dias de Gibeá pecaste” está relacionado aos “filhos da indisciplina” (v.9),  

E pode estar ligado a “rei de Israel” (v.15). 

 Dividiu-se o texto em quatro partes, a saber: vv.9-10, v.11, vv.12-13c, 

vv.13d-15. 

Justifica-se considerar os vv.9-10 como a primeira seção porque o assunto 

parece girar em torno de Gibeá: “ali” (v.9) refere-se a esse lugar e as “duas 

iniqüidades” (v.10) também se referem a ele. 

No v.11, passa-se para a metáfora da novilha. A questão é que a partir da 

primeira frase, de lamentação, seguem-se quatro ameaças: 
11E Efraim [é uma] novilha arisca que ama esmagar, 
E eu passarei sobre as coisas boas do pescoço dela. 
Montarei Efraim, 
ararei Judá, 
angustiarei para ele Jacó. 

 

 A terceira seção, vv.12-13, pode ser considerada uma unidade textual. Se o 

v.11 apresenta as ameaças referentes a Efraim, esses versículos fazem nova 

abordagem da situação de Israel, agora usando temas extraídos da terra: semear, 

colher, arar, brotar (v.12), arar, colher e fruto (v.13). O v.12 traz três verbos no 

imperativo: “semeai”, “colhei”, “lavrai” com a promessa na última linha: “e brotará 

justiça para vós”. Os vv.13d-14 formam nova seção a qual se inicia com a interjeição 

“eis!”: 
13dEis! Confiastes em teu caminho, na multidão de teus guerreiros. 
14E levantará [um] rugido em teu povo 
e todas as tuas fortificações serão destruídas como a devastação de Shalman, 
como a Casa de ’arbe‘el no dia da guerra. 
[Uma] mãe sobre os filhos caiu. 
15Assim apertou para vós Betel; 
da face da maldade, a vossa maldade. 
Certamente foi cortado o rei de Israel! 

 

 Havendo considerado resumidamente a questão de forma e lugar do texto, 

passa-se a buscar o seu sentido, no que se percebe grande relação com os conteúdos 

abordados em 4,4-19, comentados nos dois primeiros capítulos deste estudo. 

 

3.8.2 — Conteúdos 
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 Novamente, o texto não se refere a religião, mas a aspectos da política: 
9Desde os dias de Gibeá pecaste, Israel! 
Ali ficou em pé, 
não alcançou eles [a] guerra sobre os filhos de indisciplina! 
10Por meu desejo e disciplinarei e serão reunidos sobre eles os povos pelas 
duas iniqüidades. 

 

 Gibeá está relacionada a dois fatos da história da bíblia: àquele narrado em 

Juízes 19 e que teria provocado a guerra de Israel contra os benjaminitas, sobre a 

qual se fala em Juízes 20-21; e o início da monarquia, já que a cidade serviu de 

quartel general de Saul, o primeiro rei de Israel (1Samuel 10,26). 

 “Pecaste”: “erraste o alvo” (t*af*j* hata’ta). O verbo indica que Israel saiu dos 

planos de Javé. E Gibeá está estreitamente vinculado ao pecado de Israel. Assim, 

esse lugar pode ter relação com a monarquia, já que de lá procedeu o primeiro rei, 

Saul (1Samuel 10,26). Isso também pode estar sugerido em Oseias 9,9, na qual está 

escrito: “arruinaram-se profundamente, como nos dias de Gibeá” (9,9). 

 Os comentaristas ainda relacionam Gibeá de benjamim ao estupro e 

assassinato da concubina do levita narrado em Juízes 19,489 o que poderia combinar 

com a frase “pelas duas iniquidades deles” de 10,10c, ou seja, o crime contra a 

mulher do levita e a instituição da monarquia, causa do desvio de Israel (Oseias 8,4), 

que expressa a sua pura perversão, ou melhor, rebelião (Oseias 10,10). 

 Hans Walter Wolff não atribui à passagem uma alusão ao início da 

monarquia. Para ele, embora Gibeá fosse de fato “a residência de Saul”, não foi o 

lugar da culpa de Israel “em conexão com o começo da monarquia”.490 Ele relaciona 

o local com o incidente ocorrido com a concubina do levita, sobre o qual se narra em 

Juízes 19.491 Mas não obstante Gibeá não ser o local de origem da monarquia, já que 

Saul teria sido ungido rei em Gilgal (1Samuel 11,15), era o local de sua residência e, 

portanto, a sede do primeiro governo (1Samuel 10,26; 11,4; 15,34). 

 “Filhos da iniquidade” (hw`l=u^µ yn@B=) parece ser uma boa tradução,492 

embora o termo hebraico hw`l=u^µ ‘alwah possa significar “indisciplina”493 ou 

                                                 
489 HUBBARD, David A., op. cit., p.172. McKEATING, Henry, op. cit., p.128. Aliás, a própria 
narrativa de Juízes pode ser uma ironia a Gibeá de Saul. 
490 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.184. 
491 Ibidem, p.184. 
492 Conforme GESENIUS, Heinrich Wilhelm F., op. cit., hw`l=u^µ, p.631. 
493 Assim em HOLLADAY, William L., op. cit., I hw`l=u^, p.388. 
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“desobediência”, “injustiça”494 (a Septuaginta traduz a expressão hebraica para 

“filhos da injustiça” – ta. te,kna avdiki,aj). Para Hans Walter Wolff, a 

palavra hw`l=u^µ significa “teimosia”, “baixeza” relativas à “apostasia” e 

“hostilidade”.495 

Semitismo pelo qual se expressa a qualidade das pessoas assim denominadas, 

ou seja, elas são iníquas, agem com iniquidade (ou injustiça). 

 A terceira parte do texto traz a exortação profética na segunda pessoa do 

plural: 
12Semeai para vós para justiça, 
colhei para boca de solidariedade, 
lavrai para vós chão arável 

 

 Esses verbos apelam para imagens do campo, da roça. Semear, colher e lavrar 

constituem-se no cotidiano dos agricultores. Assim, usam-se nas três linhas repetição 

com o intuito de reforçar a mensagem e de lhe acrescentar algo novo: “semeai para 

vós justiça”. O substantivo hq*d*x= sedaqah, traduzido por “justiça”, tem o sentido de 

“retidão” e pode relacionar-se com “um padrão ético e moral”.496 A justiça praticada 

é semeada em favor de quem a pratica. E “colhei para boca de solidariedade” 

significa colher a solidariedade que se semeia; assim, justiça, no texto, é 

solidariedade e solidariedade relaciona-se a “boca”. Arar a terra e semear tem na 

boca a sua finalidade e nesse processo estabelece-se a justiça. Quando isso ocorre, 

realiza-se o que o dito profético afirma a seguir: 

E então para buscar a Javé até que venha, 
e brotará justiça para vós. 
13Arastes maldade, 
injustiça dela colhestes, 
devorastes o fruto da pobreza 

 

 Parece que não precisa haver intervenção divina no andamento das coisas. 

Como escreverá o apóstolo Paulo, a propósito de outra realidade, em outra época e 

lugar: “O que o homem semear, isso colherá” (Gálatas 6,7).497 

 

3.9 — Considerações finais 
                                                 
494 Segundo KIRST, Nelson (et alii). Dicionário hebraico-português e aramaico-português. 2ª ed. São 
Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 1989, I hw`l=u^, p.180. 
495 WOLFF, Hans Walter. Hosea, p.184. 
496 STIGERS, Harold G. 1879 qd@x* In: HARRIS, R. Laird; ARCHER JR., Gleason; WALTKE, Bruce 
K. (orgs.), op. cit., p.1262. 
497 Segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, p.2038. 
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 Como se percebeu neste capítulo, existe profunda relação da profecia de 

Oseias com aspectos da realidade que vão além daquele puramente religioso. Assim, 

leituras tradicionalistas que relacionam a “apostasia” de Israel a práticas como 

adoração de imagens, cultos de fertilidade ou coisas parecidas parecem ficar na 

superficialidade e não atingir verdadeiramente as raízes do problema exposto no livro 

bíblico. Neste item, procurou-se fazer uma síntese desses textos por temas naquilo 

que se relacionam com Oseias 4,4-19 e auxiliam em sua interpretação. 

Nos capítulos anteriores foi apresentado o tema de Oseias na sua relação com 

a vida, com pessoas e grupos sociais. Então, priorizou-se a análise do tema a partir 

do trabalho exegético realizado em Oseias 4,4-19, no qual se mostrou que o profeta 

não se preocupa em falar da religião pela religião, mas em pontuar as questões 

teológicas na sua relação com a vida de homens e mulheres israelitas em suas 

diversas categorias, funções e interesses, com atenção especial ao modo como ele 

tratou, por um lado, de sacerdotes e de demais pessoas ligadas ao poder e, por outro, 

do povo. Isso foi realizado nos dois primeiros capítulos deste estudo. 

 Mas, para ampliar os horizontes em relação aos assuntos tratados nos dois 

primeiros capítulos, sentiu-se a necessidade de olhar este tema mais de perto em 

outras passagens do livro de Oseias, nas quais o nível das relações humanas parecia 

servir de substrato, de base, para as críticas do profeta, mesmo quando elas se 

revestiam de características religiosas. E o que emergiu significativamente foi a 

acusação ao Reino do Norte (de modo particular, a sacerdotes de santuários oficiais) 

com sua religiosidade abundante, porém estéril no que se relaciona ao conhecimento 

do deus Javé, que exige solidariedade e não sacrifícios (Os 6,6). 

 Mediante o estudo de várias passagens no livro de Oseias, procurou-se 

fundamentar as reflexões realizadas nos dois primeiros capítulos deste estudo, ou 

seja, que, nesse profeta, o pecado de Israel não se constitui do uso de imagens e de 

excesso de sexualidade, como geralmente se comenta em livros especializados; mas 

que ele acontece na junção de reis, lideranças existentes na estutura monárquica e 

culto. 

 Oseias 1,2-9 condena a monarquia com seu aspecto violento e sanguinário 

(notar a expressão “os sangues de Jezreel”, v.4). Oseias 3,1-9 apresenta o caráter 

“adúltero”, infiel de Israel quando se fala no conjunto composto por rei, líder, 

sacricício, pilar, efod e terafim. A monarquia sanguinária do capítulo 1 de Oseias tem 

o seu braço religioso. Em Oseias 5,1-7, discutiu-se o quanto religião e poder se 
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relacionavam na estrutura social do antigo Israel, especificamente no antigo Reino do 

Norte, no século 8º a.C.; e como o discurso profético de Oseias lhes falava a partir 

das tradições religiosas de Javé, o mesmo a que as estruturas de poder se apegavam 

para justificar-se. Mas se o estado era levado pela política destrutiva que o afastava 

de Javé e o tornava “autônomo”, independente dessa divindade e, portanto, das 

antigas tradições que apontavam para o respeito ao direito e à justiça, agora ele 

sofreria as conseqüências. 

 Em Oseias 5,8-14 ressalta-se o distanciamento de Efraim de Javé ao buscar 

aliança com as potências internacionais e, ao mesmo tempo, ao esmagar dos pobres 

em seu meio (vv.11-12). 

 Corrupção e conspirações estão evidentes em seu meio em Oseias 7,1-14. E 

Oseias 8,1-6 torna-se significativo para o que se pretende defender aqui: “Israel 

rejeitou o bem” (v.3) ao instituir rei, líderes e culto, quebrando, assim, a aliança com 

Javé e tornando-se independente dele e de tradições por ele representadas. E nessa 

linha, Oseias 10,1-8 deixa muito claro qual era a diferença entre os grupos no poder e 

Javé: o fato de aqueles transtornarem o direito, transformando-o em “erva daninha 

nos sulcos dos campos” ao mesmo tempo em que instituíam cultos e altares. 

 Na leitura de Oseias 10,9-15 percebe-se como o pecado de Israel vincula-se a 

Gibeá, onde viveu o primeiro rei, Saul. E que monarquia está bem relacionada a 

bezerros e santuários (no caso, principalmente o de Betel, v.15), compondo esses 

elementos uma unidade condenada pelo profeta. 

 Assim, procurou-se ampliar o foco do que foi discutido nos dois primeiros 

capítulos deste estudo a partir de Oseias 4,4-19, mostrando que em Oseias, o 

problema básico não são símbolos religiosos por si mesmos, mas a sua união sob a 

égide e os interesses de grupos (e, neste estudo ressalta o papel de sacerdotes) 

alinhados ao poder monárquico. Em outras palavras, o que é condenado pelo profeta 

não é apenas o bezerro de Betel, mas o que ele representava nas mãos do rei. Quando 

os ditos proféticos no quarto capítulo de Oseias aludem a sacrifícios (vv.8,14,19) ou 

a outras práticas cultuais (vv.12-14), condenando-os, os textos selecionados neste 

capítulo auxiliam ao leitor para compreender os motivos. 

 Percebe-se que “idolatria” relaciona-se ao uso da crença no próprio Javé com 

o objetivo de manterem-se poderes e privilégios, e que práticas políticas que levem à 

morte e à extorsão institucionalizada são altamente condenadas, mesmo se feitas em 
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nome do deus do êxodo, pois deturpa-se o sentido básico da fé nele, que é o caminho 

do direito (fp*v=m!  mixpat) e da justiça (hq*d*x= sedaqah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações gerais 

 

A análise de Oseias 4,4-19 abre novas perspectivas hermenêuticas na 

compreensão da mensagem do profeta no contexto da realidade em que vivia. Já não 

se compreende mais o profeta como alguém que serve de porta-voz de um Javé 

irritado com o desvio religioso de Israel, um povo (todo ele) rebelde e que teria 
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assimilado práticas rituais cananeias, como os cultos de fertilidade ou a “prostituição 

sagrada”. 

 O primeiro capítulo (“ ‘A Javé deixaram de observar’ — Aspectos formais 

Oseias 4,4-19”) apresenta o estudo da forma e do “lugar” de Oseias 4,4-19. Em 

“forma”, discutiu-se a delimitação de Oseias 4,4-19 e justificou-se porque considerar 

as palavras de Oseias a partir do v.4 e não do v.1 e porque a passagem se encerra no 

v.19 e não em alguma parte de capítulo posterior: Os três primeiros versículos do 

quarto capítulo possuem teor deuteronomista e não se dirigem aos sacerdotes, ou 

deles falam, como o restante da passagem, até o v.19. 

 Analisou-se ainda a coesão do texto e se observou que, mesmo fragmentado, 

às vezes com a palavra dirigida na segunda pessoa do singular (“tu”, vv.5-6), às 

vezes na terceira do plural (“eles”, vv.8-10), existe coesão textual pelo vínculo que se 

tece devido à repetição de termos, por exemplo, de “conhecimento” (tu^D^ da‘at) no 

v.6, e da raiz hnz znh e seus derivados: vv.10-15.18) e de temas, por exemplo, os 

cultuais na relação que se pode fazer de “sacerdotes” (vv.4-6.9), “sacrifícios” 

(vv.8.10.13-14.19), possíveis oráculos (v.12) e “ídolos” (v.17). 

 Em termos de estilo, Oseias 4,4-19 é poético, embora não se compreenda 

ainda plenamente como se constrói a poesia hebraica. Para facilitar a compreensão 

do texto, ele foi dividido em quatro seções, as quais são: vv.4-6 (a palavra se dirige 

aos sacerdotes na segunda pessoa do singular com o tema referente à rejeição que 

fizeram do conhecimento de Javé), vv.7-10 (ela se refere aos sacerdotes na terceira 

pessoa do plural), vv.11-14 (relativa aos ritos sacrificais implementados pelos 

sacerdotes) e vv.15-19 (em que Estado e culto são unidos sob a palavra profética que 

os condena). E o gênero de acusação e ameaça ou sentença também caracteriza 

Oseias 4,4-19. 

 Os oráculos presentes em Oseias 4,4-19 datam provavelmente de antes de 732 

a. C., pois ainda não vivem os acontecimentos sombrios da investida assíria, embora 

seja possível que se lhes vislumbrem os sinais. 

 No segundo capítulo (“foi destruído o meu povo sem conhecimento”, v.6) 

discutiram-se os conteúdos de Oseias 4,4-19. Perguntou-se pelos significados de 

termos, orações e parágrafos e de seus significados no contexto em que o profeta 

viveu e atuou. Na análise da primeira seção (vv.4-6), foi observado que os ditos 

proféticos se dirigem a sacerdotes, provavelmente os de santuários estatais como o de 

Betel, os quais se devotam em manter os cultos para a manutenção de seus 
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privilégios e interesses, sem considerar as tradições javistas no que toca a seus 

valores fundamentais, ou seja, ao direito das pessoas que produzem para sustentar o 

estado e toda a sua máquina administrativa e religiosa. E tal observação aprofundou-

se ao se analisar a seção seguinte, composta dos vv.7-10, na qual se percebeu o 

quanto os sacerdotes incentivavam práticas religiosas que, na verdade, afastavam as 

pessoas dos valores tradicionais javistas que giravam em torno do tema do direito. 

Na terceira seção, ou seja, os vv.11-14, os ritos e cultos naqueles santuários se 

caracterizaram pelo viés dos interesses daqueles grupos sacerdotais: festivais de 

colheitas, oráculos e sacrifícios perfaziam o “lugar” da violação do direito das 

pessoas e da manutenção dos interesses do estado e, particularmente, dos sacerdotes 

envolvidos em tais práticas. E a quarta seção, formada pelos vv.15-19, apresenta um 

elemento mais abrangente do que o grupo sacerdotal, ou seja, “Israel” (vv.15-16) ou 

“Efraim” (v.17), entendidos neste estudo como referência ao estado monárquico e a 

seus representantes e não às pessoas que viviam no país, às quais as palavras 

proféticas denominam “meu povo” (vv.6.8.12), filhas e noras (vv.13-14). Assim, 

torna-se claro o compromisso de grupos sacerdotais de santuários patrocinados pelo 

estado no desvio do direito e na manutenção da opressão social, econômica e política 

realizada contra as pessoas do povo. E contra eles se dirigem os oráculos de Oseias 

em 4,4-19. 

 E os meios pelos quais aquelas pessoas preservavam-se eram: o 

conhecimento da religião e o uso do altar (com o qual pressupunham comunhão com 

o sagrado de que se pretendiam mediadoras) e sua relação com o estado (que 

representavam nos diversos santuários espalhados pelo país, mas sobretudo o de 

Betel). 

 No terceiro capítulo, houve a apresentação de estudos exegéticos em outros 

textos de Oseias com o objetivo de se comprovar as conclusões a que se chegou no 

estudo de Oseias 4,4-19. Mediante o estudo de Oseias 1,2-9; 3,1-5; 5,1-7. 8-14; 7,1-

14; 8,1-6; 10,1-8. 9-15. O estudo desses textos destacou o comprometimento de 

líderes religiosos com o estado monárquico de maneira a formar um conjunto 

composto de “rei”, “líder”, “sacrifício”, “pilar”, “efod”, terafim (3,4); liderança 

composta por “sacerdotes”, “Casa de Israel” e “Casa do rei” (5,1), os quais tornaram-

se “armadilha” e “rede estendida” (5,1) para o povo, pois, sendo responsáveis pela 

aplicação do “direito” (5,1), transformaram-no em “erva daninha” nos “sulcos dos 

campo” (10,4). Isso, por meio da “maquiagem” religiosa, com altares e pilares pelos 
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quais se pretenderia mostrar a exuberância de Israel (10,1-2). Mostram, porém, o seu 

pecado (8,1-3). 

 A partir do estudo realizado em Oseias 4,4-19 e nos textos abordados no 

terceiro capítulo, considera-se que não é ao povo, às pessoas, que o profeta se dirige 

com suas acusações e ameaças, mas a grupos de pessoas que possuem mais 

responsabilidade na condução da vida do Reino do Norte: casa real, funcionários 

vinculados ao estado e seus interesses e sacerdotes de santuários estatais, como o de 

Betel. 

 E a passagem selecionada para estudo, ou seja, 4,4-19, traz principalmente 

acusações e ameaças contra os sacerdotes (vv.4-14.18-19), em cujo texto encontram-

se expressões de lamentação a respeito do povo (“o meu povo” dos vv.6,8,12). E 

foram apresentados os motivos: eles não praticam o conhecimento de deus, ou seja, a 

sua torah, a qual parece associar-se a valores tribais violados nos tempos 

monárquicos, com a concentração de terras e a arrecadação de taxas e impostos dos 

agricultores. 

 Nesse processo, a instituição de santuários protegidos e patrocinados pelo 

estado monárquico servia de meio para a arrecadação de produtos que seriam 

dirigidos à manutenção do estado e suas instâncias. Daí o papel dos sacerdotes e as 

críticas do profeta. 

 Os vv.15-17 dirigem-se a Israel-Efraim e observou-se que por esses nomes, o 

profeta parece se dirigir aos que detêm o culto e a política do país, abrindo o âmbito 

da acusação profética, direcionada, em sua maioria no trecho de 4,4-19, aos 

sacerdotes. 

 Em Oseias 4,4-19, conhecimento de deus e sua instrução são incompatíveis 

com altares, estelas e outros símbolos dos quais alguns se servem para simplesmente 

levarem a termo seus próprios objetivos mediante política e religião desvinculadas 

dos direitos e das necessidades das pessoas. 
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