
       2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
2. Amor e Julgamento: Dilema de Deus (Oséias)  

 
Material Bíblico: Os 7:11, 12; 10:11-13; 12:06, 14, Mt. 11:28-30; Rm. 5:8; 1 Pe 2:24. 
 
Citações 

• Se somos crentes em Jesus Cristo já  passamos a tempestade do julgamento. Aconteceu na 
cruz. Billy Graham 

• Aqueles que amam as trevas mais do que a luz serão recompesados da mesma forma. 
Matthew Henry 

• Não espere pelo último julgamento, ele acontece todos os dias. Albert Camus 
• Humanamente falando,  super valorizamos a justiça e a "ira" do sistema judicial, pois elas 

nos protegem. Se por um acaso nós entrarmos em conflito com a lei, haverá  sempre a 
chance de apelarmos, de escaparmos por um detalhe técnico ou de nos declararmos 
culpados por algum delito menor e acabar por sermos desculpados. Mas com Deus não é 
assim. Com ele, não estamos tratando com as imperfeições da justiça humana, mas com a 
perfeita justiça divina. Estamos lidando  com uma pessoa para a qual não só ações, mas 
também os pensamentos e as intenções são visíveis. Quem pode escapar de tal justiça? 
Quem pode enfrentar juiz tão obstinado? Ninguém. Percebendo essa verdade, e, portanto, 
se ressentindo da justiça de Deus negamos sua realidade de todas as maneiras que 
podemos. James Montgomery Boice 

• As crianças desejam que seus pais as olhem com seus olhos; os pais querem que as crianças 
julguem como eles, e ambos podem estar errados. William Shakespeare 

• As correntes de amor são mais fortes do que as correias do medo. William Gurnall 
• De todas as coisas que nos surpreenderão na manhã da ressurreição, esta, creio eu, será a 

que irá surpreender-nos mais: que não amamos  a Cristo mais antes de nossa morte. J. C 

Ryle 

 
Questões 
 Por que o amor e julgamento são colocados em antítese? Por que Deus usa a imagem de um 
Pai rejeitado? Qual é a sua preocupação? Quais são os perigos de imaginar Deus como um ser 
como nós? Que tipo de linguagem Deus usa neste texto, e que nível de desenvolvimento moral se 
encontra aqui? Como isso se traduz nas questões tratadas no grande conflito? 
 
Resumo da Bíblia 
 Pelo fato de Israel ter abandonado a  Deus,  Este o  “ameaça”  de prendê-lo em uma rede, 
(Os 7:11, 12), ou colocar nele uma cangalha (Os 10:11-13). Seu apelo é: "você deve voltar para o 
seu Deus, perceverar no amor e na justiça, e sempre esperar  pelo seu Deus. " (Os 12:06) Ele se 
queixa, dizendo que provocado por Israel e vai deixá-lo à própria sorte (Os 12:14). Em Matheus 
11:28-30 Jesus oferece descanso, e um jugo suave. Romanos 5: 8  nos diz: "Deus demosntra  seu 
amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." 1 Ped. 2:24 diz: 
"Ele tomou sobre si os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, para que pudéssemos morrer 
para o pecado e viver corretamente. "Pelas suas chagas fomos curados." 
 
 
Comentário 



 Nesta lição sobre a natureza e o caráter de Deus, infelizmente, Oséias capítulo 11 não foi 
incluído. Na verdade, esse é o capítulo que  resume o desafio enfrentado por Deus de amar e fazer 
o bem quando confrontado com os filhos rebeldes e detestáveis que somos nós. É claro, nós lemos 
estes textos com a nossa compreensão humana, mas Deus parece ainda mais maravilhoso se 
percebido como nosso Pai divino perguntando: "Como posso desistir de você? Como posso deixar 
você ir? " 
 Olhe para as imagens aqui descritas, e senta o  “pathos”( palavra grega que pode significar 
empatia empatia – nota do trad.): "Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu 
filho .... Fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o pelos braços, mas eles não perceberam 
que fui eu quem os curou.  Eu os atei com cordas de bondade humana, com laços de amor; Eu 
levantei o jugo do seu pescoço e  me inclinei para alimentá-los"...  Oséias 11:1, 3, 4. 
 Nesta imagem poderosa vemos Deus como nosso pai, segurando-nos pelos braços como se 
nos ensinando a andar, cuidadosamente nos ajudando a ficar em pé outra vez após caírmos, e que  
nos segura em seus braços quando estamos demasiado cansados para continuar a caminhar: "O 
Senhor sustenta todos os que caem e  levanta a todos os abatidos." Salmo 145:14 NIV. 
 Isso não é um conflito entre um Deus que quer amar e um Deus que quer punir. É tão 
somente amor e preocupação, pois Deus sabe o que vai acontecer se o povo se recusar a se voltar a 
Ele, sabe que o povo vai morrer. Não porque Deus irá executa-los, mas porque o salário que o 
pecado paga é a morte. A conseqüência natural de estar afastado de Deus, a fonte da vida, é a 
morte. Como Deus diz: " Porque semearam o vento e colheram a tormenta." Oséias 8:7. Este é o 
verdadeiro problema: a nossa auto-suficiência e obstinação pecaminosa nos leva obstinadamente a 
repelir Deus, o único que pode nos curar: "Suas ações não lhes permitem se voltar para o seu Deus. 
Um espírito de prostituição está em seu coração, eles não reconhecem o Senhor "Oséias 5:4 . 
 O que significa pensar em Deus como um justo juiz? No cerne da questão está a pengunta: 
Como Deus é? Está Ele lá fora a nos ameaçar, a nos assustar para ficarmos perto dele? Será que 
Ele lança mão dos "Cães do Inferno" para nos trazer de volta em aterrorizada obediência?  Será 
que a crença no juízo é como uma espada que paira sobre nossas cabeças, uma constante ameaça 
que nos faz querer a Deus por temer a alternativa? Ou é o juízo algo positivo? Não vem ela 
dAquele que é a essência do amor? 
 Porque, em última instâcia, o juízo é o retorno das coisas para a forma como elas eram 
quando havia harmonia em todo o universo. Deus se revelará como Ele realmente é,  e nada mais  
estará velado. E tudo o que é pecaminoso morre - não porque Deus quer, mas porque esse é o 
efeito do pecado. Ao final, o juízo é também um ato de amor com que Deus resolve a rebelião em 
Seu universo, e todos serão um, unidos a Ele para sempre. 
 
Comentários de Ellen White 
 O Salvador diz: "Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo." Ap 3:20.  Deus não se afasta por desprezo ou 
se desvia intimidado por ameaças, ao contrário, procura continuamente os perdidos, dizendo: 
"Como te deixaria?" Oséias 11:8. Apesar de seu amor ser rechaçado pelo coração obstinado, Ele 
pleteia com mais força: "Eis que estou à porta, e bato." O poder do Seu amor compele as almas a 
irem adentro.  E a Cristo elas dizem, "Tua mansidão me engrandeceu." Ps. 18:35. (Christ’s Object 

Lessons pág,235) 

 Ele [Jesus] não obriga ninguém a segui-Lo. "Atraí-os", diz Ele, "com cordas humanas, com 
laços de amor". Oséias 11:4. Não é o medo da punição, ou a esperança da recompensa eterna, que 
conduz os discípulos de Cristo para segui-lo. Eles contemplam o incomparável amor do Salvador, 



revelado em sua peregrinação na Terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, e a visão dEle 
atrai, suaviza e subjuga a alma. O Amor é despertado no coração dos espectadores. (Desired of 

Ages pág. 480) 
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