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04/13: “OSEIAS – Exortação ao Arrependimento” – Oseias 10-14
“Porque os caminhos de YAHU são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.
Quem é sábio, para que entenda estas coisas?” (Os 14.9)
Olá Amado(a).

Chegamos ao final do Livro do Profeta Oseias e, parece repetitivo, como realmente o é, a forma
como constantemente Oseias fala em juízo, arrependimento e Salvação. Fato é que a palavra do Profeta
não se dá em um curto espaço de tempo, mas ela é contínua, por anos, e, assim, a cada fato novo e a
cada oportunidade, o Profeta repete tudo aquilo que lhe é dado transmitir, pelo Dom recebido.
Já afirmamos que, desde a chamada de Oseias, a intenção de DEUS era de completar o juízo
sobre a Nação de Israel, Reino do Norte. Então, por quê constantemente é oferecido a Israel a Salvação
pelo retorno à Sua Vontade?
Costumeiramente somos sondados acerca da crueldade de DEUS em Suas ações no passado, e,
exatamente por este motivo necessitamos entender corretamente que toda Justiça exige o perdão e a
condenação. DEUS, com toda palavra do Profeta, está a mostrar a Sua benevolência, é verdade,
entretanto, também é verdade o fato de que, visivelmente, o povo não lhe respondia conforme Seu
querer. Igualmente necessitamos entender que, desde o Sinai, as Bênçãos e as Maldições foram preditas
na Lei, entregue através de Moisés, para a qual todo Povo jurou respeitar e guardar.
O Juízo apresentado por DEUS não é algo anormal ou de decisão precipitada por parte de
YAHU, mas algo que desde a Lei, sempre foi dita ao Povo, inclusive por todos os demais Profetas.
Por outro lado, entendendo as Escrituras e a própria História do Povo de Israel, notamos
claramente o propósito de DEUS no sentido de dar continuidade ao Plano de Redenção de Sua Criação,
conforme Promessa do Éden. Já havendo definido o Messias pela descendência de Davi, pela divisão
do Reino, DEUS está separando a Tribo de Judá das demais tribos. Agora, é necessário o afastamento
total dessas tribos e, pelo próprio pecado do povo, essa separação ocorrerá.
A Assíria é chamada para este momento Histórico e Samaria é sitiada e tomada pela violência
da cultura bélica dos Assírios. A nobreza é aniquilada, juntamente com a casta sacerdotal de Israel. Os
homens são levados cativos para outras Nações e, homens de outras Nações dominadas são trazidos
para a região, completando-se a miscigenação característica do domínio Assírio. Neste momento
queremos lembrar que este é exatamente a origem do povo conhecido por Samaritano, o qual, era
discriminado pelos judeus exatamente por não ser de origem pura.
O nome do Profeta “Para Salvação” – Hoshua (Oseias), fica dessa forma ligado ao Propósito
final de YAHU, separando a Tribo de Judá para que a Promessa do Messias seja finalizada. Com a
destruição física do Reino do Norte, composto por 10 tribos de Israel, a História passa a retratar o
Reino de Judá, de onde virá a Salvação.
Os testemunhos do Novo Testamento, onde nos é apresentado o tempo do Messias, dão conta de
diversos trechos das Profecias de Oseias. Assim, podemos destacar:
Os. 1.10: “Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar...” (Efésios 1.5);
Os. 2.23: “Chamarei meu povo ao que não era povo, amado ao que não era amado” (Rm 9.25);
Os. 6.2: “Depois de dois dias nos revigorará; ao terceiro dia nos levantará” (Lucas 24.46);
Os. 11.1: “Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito chamei o meu filho” (Mateus 2.15), e,
Os. 13.14: “Onde está ó morte as tuas pragas? Onde está ó inferno a tua destruição?” (I Co 15.55).
Conhecedores da Graça Salvadora pela Fé em Cristo, fruto da Fidelidade do Criador às Suas
Promessas, encerramos com a citação de Oseias válida como exortação para nosso tempo:
“Vinde, e tornemos para YAHU, porque ele despedaçou, e nos sarará; (...). Porque misericórdia
quero, e não sacrifícios; quero o conhecimento de DEUS, mais do que os holocaustos” (Os 6:1,6).
Louvemos YAHU pelo Conhecimento de Sua Salvação! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

