
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
1. Adultério Espiritual (Oséias)  
 
Material Bíblico: Os 1:1-3, Ez 4:1-6, Os 2:12-18, 2:23; 4:1-3, Tg 5:1-7, Ap 14:6-12. 
 
Citações 

• Cristo e a Igreja: Se Cristo pedisse o divórcio por  adultério, crueldade e abandono, Ele 
provavelmente o obteria. Samuel Butler 

• A infidelidade é a mãe da apostasia. John Trapp 

• Incredulidade não é falha de compreensão intelectual. É desobediência frente aos 
comandos claros de Deus. G. Campbell Morgan 

• Nenhum adultério ocorre sem sangue. Natalia Ginzburg 

• A Infidelidade é sempre cega. João Calvino 

• Pecado é o grande castigo do pecado. John Boys 

• Homens não tem vergonha do pecado [de cometer adultério] porque muitos homens 
cometem.  Hoje, a maldade do homem é tal, que os homens tem mais vergonha da 
castidade de que da luxúria. Assassinos, ladrões, mentirosos, testemunhas falsas, 
saqueadores e fraudadores são detestados e odiados pelo povo em geral, mas quem se 
deita  com a sua serva em descarada luxúria é querido e admirado por isso, e as pessoas 
tornam  luz o dano que foi feito à sua alma. Agostinho 

 
Perguntas 
 Como Deus poderia dizer a um profeta para se casar com uma prostituta? O que isso nos 
fala a respeito de Deus? O que devemos aprender com esta história? Compreendendo isso como 
uma parábola viva , quais são as suas implicações sob o ponto de vista do grande conflito 
cósmico?” De que maneira somos  no mínimo fiéis em nosso relacionamento com Deus? 
 
Resumo Bíblico 
 Em Os 1:1-3 Deus especificamente ordena que Oséias se case com uma prostituta para 
ilustrar o adultério de seu povo. Esta  mesma ilustração é usada em  em Ez. 4:1-6 quando  Deus 
o inspira para reprsentar figurativamente  o cerco a Jerusalém. A relação "conflituosa" de Deus 
com seu povo errante é bem descrita em Os. 2:12-18. Ele anseia para que eles lhe digam: "Tu és 
o meu Deus." Os 2:23. A infidelidade do povo é explicitada em Os 4:1-3.  Tiago 5:1-7 
igualmente adverte àqueles que abandonaram a Deus e sucumbiram à sedução das riquezas: 
"Prestem atenção, vocês, os ricos! Chorem  e lamentem por todos os problemas que estão tendo! 
Suas riquezas estão apodrecidas, e suas roupas comidas por traças ... Vocês condenaram e 
mataram inocentes sem defesa"(Tg 5:1, 2, 6 FreeBibleVersion). O resultado final de tais ações 
infiéis é mostrado nas  mensagens dos três anjos de Apocalipse 14:6-12. 
 
Comentário 
 A história de Oséias e suas palavras para a Israel infiel nos mostra até onde o Deus está 
disposto a ir para ganhar-nos de volta a Ele. Este livro vale a pena de ser estudado o porque 
mostra o desejo de Deus  em reconhecer quem somos e o que estamos fazendo. Esta dramática 
parábola viva mostra que Deus usa efetivamente de todos os meios para chamar nossa atenção, 
para quebrar a nossa apatia de auto-satisfação e reconhecer o quao distantes estamos dEle  tal 
qual uma  mulher-prostituta que continuamente trai seu marido, assim também nós agimos em 
relação ao Deus que dizemos que amamos, essa é a mensagem de Oséias. 



 Mas não há critica ou condenação. Oséias pinta um quadro de um Deus que, apesar da 
infidelidade flagrante de seu povo ainda deseja o seu retorno, por causa de seu amor 
incondicional.  O livro de Oséias é uma obra que descreve o desejo angustiado de  um Deus que 
nos quer de volta para casa  para viver com Ele  uma vez mais. Quem pode ficar insensível ao 
grito agonizante de um Deus que diz: "Como posso desistir de você? Como posso deixar você 
ir? "(Ver Oséias 11:8). Como um pai chorando por seus filhos rebeldes, como um marido 
atormentado pelas ações de uma esposa infiel, Deus nos suplica para voltar a Ele, não por Ele, 
mas por causa de Sua preocupação para conosco! Ele quer nos curar, e Ele é o único que pode 
fazer isso. 
 Enquanto em nossa sociedade nos concentramos no adultério e no pecado sexual, nós meio 
que encobrimos  nossos adulterios e pecados espirituais. É importante considerar como tal 
atitude afeta nossa relação com o Deus que dizemos amar. Na medida em que corremos atras de 
outros "deuses", na medida em que desprezamos a misericórdia de nosso Senhor, na medida em 
que transformamos em  poeira os dons  que Ele nos deu,  somos tão culpados como Gomer. 
Podemos não cometer "pecados graves", como talvez homicídio e roubo, mas da mesma forma, 
em nossos atos diários, estamos matando e roubando  a Deus, em nosso relacionamento com 
Ele. 
 Da mesma forma como Oséias foi ridicularizado por aqueles à sua volta por tomar como 
esposa alguém tão claramente inadequada e indigna de confiança, Deus está certamente sendo 
questionado a respeito de seu amor e cuidado por nós,  por outros seres pensantes no universo. 
Olhando sob uma perspectiva mais ampla, somos adúlteros incorrigíveis  em quem não  se pode 
confiar. No entanto, Deus continua nos amando, apesar de nosso adultério  espiritual  - sempre 
que priorizamos outras coisas ao invés dele, quando corremos atrás de nossos próprios prazeres, 
quando preferimos a nós mesmos e nossa própria satisfação,  a seguir aquele a quem dizemos 
que amamos.  Quanto precisamos do poder curador e transformador de Deus, em nossas vidas 
para poder viver para Ele de verdade e amá-lO como deveríamos! 
 Deus não está preocupado com a observância de rituais ou cerimônias religiosas. A questão 
não é a freqüência com que "fazemos" coisas que achamos que Ele gosta, tais como orações 
longas ou ir à Igreja ou  dar dízimos duplicados. Seu desejo é escrito em Oséias 6:6 NVI: 
"Porque quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que 
holocaustos." Deus quer um relacionamento verdadeiro, honesto e comprometido de amor com 
os seres criados. Ele perdoa  nosso adultério espiritual, e nos implora para nos voltarmos a Ele. 
 
Comentários de Ellen White 
   "Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso." A relação íntima e sagrada de Deus para com o 
Seu povo é representada com a figura do casamento. A idolatria sendo o adultério spiritual,  o 
desprazer de Deus a esse respeito é apropriadamente chamado de ciúme. (Patriarcas e Profetas 
pág. 306) 
   Aqueles que são infiéis em assuntos temporais serão igualmente infieis nas coisas 
espirituais. Por outro lado, a negligência nas reivindicações de Deus leva à negligencia das 
reivindicações da humanidade. A infidelidade prevalesce nestes nossos tempos degenerados, 
está se ampliando em nossas igrejas e em nossas instituições. Seu rastro viscoso é observado em 
toda parte. Este é um dos pecados que condenam esta geração e levarão dezenas de milhares de 
pessoas se perder. Se aqueles que professam a verdade em nossas instituições em Battle Creek 
estessem vivendo como representantes de Cristo, o poder que emanaria deles seria sentido em 
toda parte ... Meu coração dói quando vejo como Jesus é desonrado pelas vidas indignas e 
carateres defeituosos daqueles que deveriam ser um ornamento e uma honra para Sua causa. 
(Testemunhos para a Igreja  - Vol. 4 – pág 576) 
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