1
Indaiatuba, 11 de setembro de 2022
Escola Bíblica Dominical – O amor incondicional e redentor do SENHOR (Oséias 3.1-5)
Oséias 3.1 “3 1 Disse-me o SENHOR: Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como
o SENHOR ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas.”

Introdução
Você conhece pessoas que não acreditam no amor incondicional e redentor do Senhor?

É possível demonstrar isso de maneira indireta? Como? Você já ouviu frases do tipo: Essa pessoa não tem
mais jeito!

Você já disse frases desse tido sobre outras pessoas? Você já disse frases desse tipo a seu respeito de você
mesmo?

Quando fazemos isso, estamos dizendo que o poder de Deus é limitado. Que o amor de Deus não tem poder
para transformar pessoas com determinados problemas.

Mas, isso não é verdade. Deus tem poder para transformar vidas. O amor de Deus tem poder para resgatar
pecadores, independente dos pecados que tenham.

Romanos 5:20 “...onde abundou o pecado, superabundou a graça”

O livro do profeta Oséias mostra isso.

Como vimos, Israel, o Reino do Norte, havia rompido a aliança com Deus.

O povo de Deus estava se prostituindo com deuses de outras nações. E essa prostituição se dava de duas
maneiras

1º Prostituição política: Em momentos de conflito com outros povos, em vez de confiar em Deus, eles buscavam
alianças políticas com outras nações como Egito e Assíria. Fazendo isso, desconfiavam da proteção de Deus.

2º Prostituição cúltica: Eles adoravam os deuses das nações pagãs. Por exemplo o deus Baal. Baal era o Deus
da fertilidade. Então as pessoas buscavam a Baal para terem uma boa colheita (terra fértil) e para se ter filhos
(descendência).

Por isso, o povo de Deus, passou a adotar em seus cultos práticas dos cultos pagãos. Por exemplo, nos cultos
das religiões pagãs havia as prostitutas cultuais e Israel passou a adotar isso.

Oséias 4.12-14
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12 O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta; porque um espírito de
prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus.
13 Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos
choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra; por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras
adulteram.
14 Não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens
mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem
entendimento corre para a sua perdição.

Veja a que ponto o povo de Deus chegou!

E para ilustrar essa infidelidade, Deus mandou que Oseias casasse com uma mulher adúltera e que tivesse
filhos com ela. Filhos de prostituição.

Oséias 1.2 “...Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu,
desviando-se do SENHOR...”

Oséias obedeceu ao Senhor e casou-se com Gômer. Ele também teve três filhos com essa mulher, mas só o
primeiro, Jezreel, era realmente seu, os outros dois, Desfavorecida e não meu povo, eram filhos de adultério.
Filhos de prostituição.
Tudo isso para ilustrar o amor incondicional e redentor de Deus pelo seu povo. Oséias não só pregava o amor
incondicional de Deus, mas o seu casamento, a sua família era uma ilustração desse amor incondicional de
Deus

Verso 1 “Disse-me o SENHOR: Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o
SENHOR ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas.”

Gômer, a esposa infiel que representava Israel, havia abandonado Oséias e estava vivendo com um amante
como escrava.

Deus então toma a iniciativa dessa reconciliação conjugal entre o profeta e sua mulher infiel.

O mesmo Deus que dá a seguinte ordem a Oséias no capítulo 1.2 “...Vai, toma uma mulher de prostituições e
terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do SENHOR...”, agora ordena que Oséias
ame essa mesma mulher adúltera e infiel.

Oséias deveria ser perseverante no seu relacionamento conjugal. Verso 1 “Disse-me o SENHOR: Vai outra
vez...”

Oséias não deveria desistir de sua mulher, mesmo ela sendo adúltera e infiel. Ele deveria amá-la apesar da
sua infidelidade.

Isso porque a sua relação com a sua esposa representava a relação de Deus com o seu povo.
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Assim é o amor de Deus por nós. Apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa infidelidade, Deus
nos ama. O Amor de Deus é incondicional e perseverante.

Deu não só ama o seu povo, mas prova o seu amor
Romanos 5.8 “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo
nós ainda pecadores.”
O amor de Deus é incondicional e para ilustrar esse amor incondicional de Deus, Oséias deveria amar essa
esposa infiel e adúltera.

Oséias deveria demonstrar esse amor indo buscar essa esposa infiel. Assim como Deus não desiste de seu
povo, Oséias não deveria desistir de sua esposa

Oséias deveria abandonar o orgulho e amar quem não o amava. Amar quem o havia abandonado. Oseías
deveria apresentar um amor sacrificial pela sua esposa.

Assim é o amor de Deus por nós. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho Unigênito por nós.

João 3.16 “16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

Verso 1 “Disse-me o SENHOR: Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o
SENHOR ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas.”

O texto diz que os filhos de Israel olhavam para outros deuses e amavam bolos de passas? O que isso significa?

Os bolos de passas eram usados no serviço cúltico a outros deuses.
Jeremias 7.18 “Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem
bolos para a Rainha dos Céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira.”

Deus é fiel apesar da infidelidade do povo

Verso 2 “Comprei-a, pois, para mim por quinze peças de prata e um ômer e meio de cevada”

Gômer, a esposa infiel, foi se afundando cada vez mais no pecado. Ela se tornou infiel, adúltera, prostituta, e
agora escrava. Ela havia chegado ao fundo do povo.
O pecado destruiu a sua dignidade. Ela passou a ser uma mercadoria barata.

Oséias deveria compra-la por quinze peças de prata e um ômer e meio de cevada.
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Quinze peças de prata era a metade do valor de um escravo. Metade! Um ômer e meio de cevada equivalia a
300 litros.

O pecado dessa mulher a escravizou. O pecado dessa mulher a tornou um objeto barato.

Mas Deus ordenou: “ama essa mulher” e prova esse amor “a comprando”.

Foi exatamente isso o que Deus fez por nós. Ele nos amou e nos comprou. Todavia o preço pago foi muito
alto. O sangue de um inocente. O sangue do filho unigênito de Deus

1Pedro 1.18-19 “18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, 19 mas pelo precioso sangue, como de
cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo” (Somos propriedade exclusiva de Deus)

Verso 3 “3 e lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias; não te prostituirás, nem serás de outro homem; assim
também eu esperarei por ti.”

Oséias não teve relações íntimas com sua esposa logo que ela foi comprada. Verso 3 “e lhe disse: tu esperarás
por mim muitos dias;...” Não só isso. Era necessária uma mudança de comportamento. Verso 3 “3 e lhe disse:
tu esperarás por mim muitos dias; não te prostituirás, nem serás de outro homem; assim também eu esperarei
por ti.”

São exigidos arrependimento e provas desse arrependimento por meio da mudança de comportamento.

Gômer deveria abandonar seus amantes. Abandonar a prostituição. Abandonar a infidelidade e esperar por seu
marido.
Isso deve acontecer conosco também
2 Coríntios 5.14-15 Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos
morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou

2Coríntios 5.17 E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se
fizeram novas.

Verso 4 “4 Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna,
sem estola sacerdotal ou ídolos do lar.”

Essa profecia se cumpriu em 722 A.C. quando Israel foi levado pelos assírios ao cativeiro.

No cativeiro Israel sem rei, sem príncipe (ou família real), sem sacrifício (os sacrifícios levíticos foram
suspensos), sem coluna (ídolo), sem estola sacerdotal (símbolo do sacerdócio levítico) ou ídolos do lar
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Veja que no cativeiro, que é a disciplina de Deus sobre o seu povo, há privações de privilégios como o culto,
mas também libertação da idolatria.

A finalidade do cativeiro é a purificação do povo de Deus.

Verso 5 “Depois, tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao SENHOR, seu Deus, e a Davi, seu rei; e, nos
últimos dias, tremendo, se aproximarão do SENHOR e da sua bondade.”

Depois da disciplina do Senhor, o povo idólatra buscará o Senhor, seu Deus. E isso só é possível porque o
próprio Deus o atrairá.

Jeremias 31.3 “De longe se me deixou ver o SENHOR, dizendo: Com amor eterno eu te amei; por isso, com
benignidade te atraí”

E Deus atraiu Israel porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Apesar da infidelidade do povo Ele continua
sendo fiel a sua aliança.

A aliança de Deus com Israel passa pela fidelidade a dinastia Davídica. As dez tribos do Norte romperam a
aliança com a dinastia de Davi. Eles seguiram a Jeroboão.

1Reis 12.16 “Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós
com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé! Às vossas tendas, ó Israel! Cuida, agora, da tua casa,
ó Davi! Então, Israel se foi às suas tendas.

Constituíram reis sem a orientação de Deus.
Oséias 8.4 “4 Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte; constituíram príncipes, mas eu não o soube...”

Agora, deveriam se tornar um só povo, uma só nação, sob a liderança de Davi. (Reunificação do Reino do
Norte e Reino do Sul)

Mas isso vai além... aplica-se também a questão espiritual. Aplica-se a restauração da Israel espiiritual

Essa aliança com Davi se cumpre plenamente na pessoa de Jesus.
Mateus 1.1 “Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi…”

Apocalipse 22.16 “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a Raiz e a
Geração de Davi , a brilhante Estrela da manhã”

Aplicação
Esse texto, irmãos mostra O amor incondicional e redentor de Deus pelo seu povo.
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E não podemos falar em amor de Deus sem falar de Jesus, porque o amor de Deus se mostra plenamente em
Jesus.

Em Jesus somos perdoados da nossa infidelidade

Em Jesus somos restaurados e voltamos a ter relacionamento com Deus

Por meio de Jesus, somos atraídos a Deus

Por meio de Jesus somos comprados para Deus

Deus nos ama, e a maior evidencia do seu amor foi Ele ter enviado Jesus Cristo.

O que fazer frente a essas verdade

1º Agradecer a Deus por tão grande Salvação
2º Buscar viver uma vida de santidade enquanto Cristo não volta para nos resgatar plenamente (Gômer deveria
deixar a prostituição)

1João 3.1-3 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e,
de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele
mesmo. 2 Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos
que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 3 E a si
mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro

Que Deus nos dê a graça de ter um coração grato pela viva esperança que Deus nos deu por meio de Jesus,
e que enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador vivamos, pela graça de Deus, uma vida de
santidade.
Pastor Juliano Jesus Veloso

