
                     Estudo de Célula – Semana de 18 a 24/10/20 
 

SÉRIE – “Uma conversa com os profetas” 
 

Em nossa série “Uma conversa com os profetas” tivemos a oportunidade de aprender e desenvolver uma análise sobre 
baseados na vida e na obra dos profetas maiores, sendo eles Ezequiel, Jeremias, Isaias e Daniel. Nesta lição e também 
nas próximas analisaremos a vida dos profetas menores. Os profetas maiores e menores estão divididos nesta categoria 
não pela importância dos seus escritos, mas pelo volume das suas obras. Hoje a nossa base será o profeta Oséias. 

 

5º ESTUDO: A VOZ DA COMPAIXÃO 
 

BASE BÍBLICA: Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oseias, disse-lhe: “Vá e case-se com uma 
prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição.” Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao 
afastar-se do Senhor Oséias 1.2 
 
 

OBJETIVO: Encorajar os participantes a pagar o preço necessário, em obediência a Deus, para ser voz da compaixão. 
 

COMPARTILHAMENTO:  
Deus havia pedido ao profeta algo sem precedentes, no mínimo inusitado. Deus pediu a ele que se casasse com 
uma prostituta a fim de mostrar ao povo como Israel agia quando se voltava a outros deuses (Oséias 1:2). Os 
profetas tinham uma reputação social de serem aqueles que se guardavam em pureza, e viviam dentro dos 
princípios morais e éticos. Esse pedido desafiava Oséias não só no sentido de ter que formar família com uma 
prostituta, mas de abrir mão da sua reputação social e do zelo de sua moral diante do contexto social que ele estava 
inserido, para trazer com suas ações uma mensagem de compaixão. Diante do desafio, Oséias obedeceu a Deus! 
 

1- O QUE VOCÊ PODE APRENDER COM A EXPERIÊNCIA TÃO DESAFIADORA QUE O PROFETA OSÉIAS VIVEU? 
 

Dentre muitas lições que nós podemos aprender com a experiência de renúncia e obediência do profeta Oséias, vejamos 
três que nós podemos aplicar em nossa vida hoje: 
/ 
 

 DECIDIR VIVER COMPLETO – OSÉIAS 1.3 “Foi, pois, e tomou a Gômer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e 

lhe deu um filho.” A Bíblia diz que a mulher que ele tomou para si chamava-se Gômer que significa: 
“completa”, todavia é possivel perceber que Gômer, ao contrário do que seu nome indica, vivia uma vida de 
extremo vazio, e busca por satisfação, propósito e existência, que a fazia escrava e refém de relacionamentos 
promíscuos, da co-dependência afetiva e do dinheiro. Quantas vezes nos iludimos na ideia que existe uma 
forma de sermos completos sem Deus? Como se o dinheiro, os prazes e as amizades pudessem preencher o 
vazio de nossa existência, o que só Deus é capaz de fazer. Sem Deus o que resta é uma vida escrava, sem 
propósito, sem valor e sem graça.  Fomos escolhidos para viver uma vida plena, completa, sendo amados de 
verdade, e isso só é possível através de Jesus.  

 

 VIVER O AMOR E O PERDÃO OUTRA VEZ – OSÉIAS 3.1-2 “E o SENHOR me disse: Vai outra vez, ama uma 

mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o SENHOR ama os filhos de Israel, embora eles olhem 

para outros deuses, e amem os bolos de uvas.”. Após ter aceitado o desafio de Deus, Oséias deu a Gômer 
todo amor e dignidade que ela poderia receber, já não estava mais presa e não era mais escravizada. Tinha 
filhos, um lar e uma familia. Todavia a Bíblia diz que ela decide voltar à vida de prostituição, e agora a voz de 
Deus fala com o profeta novamente: “E o SENHOR me disse: “Vai outra vez...” A voz que Oséias ouve 
pede para que ele volte à casa de prosituição outra vez e ame, isso mesmo “ame” a mulher adúltera. Que 
desafio não é mesmo? Não seria nada fácil para Oséias amar novamente, entretanto ele obedece a voz de 
Deus e agora precisa compra-lá para tê-la de volta. Quantas vezes somos alcançados com uma voz, como a 
que chama Samuel, uma, duas, três e quantas vezes mais forem necessárias até entendermos que é Deus 
que está nos chamando. Quantas vezes nos vemos perdoados de novo, e de novo... Quantas vezes Deus 
resolve nos amar “outra vez”, e “outra vez”... 

 

 ACEITAR QUE UM PREÇO FOI PAGO POR NÓS – OSÉIAS 3.2 “E comprei-a para mim por quinze peças de 

prata, e um ômer, e meio ômer de cevada.” O preço pago por Gômer revela o nível de escravidão em que ela 
vivia, ela não era livre, não era completa, não era amada, não era honrada, não tinha valor, apenas um 
“preço”! A Bíblia não diz em quais condições Oséias encontrou Gômer, quem sabe suja, machucada e 
humilhada. Agora Oséias vai pagar o preço por ela e tem o desafio de amá-la novamente, cuidar dela, honrá-
la e levá-la pra casa. E se faz questão de registrar que ele não só comprou de maneira desinteressada, mas a 
comprou para ele. Uma vez que o preço foi pago, agora ela é livre, e pode desfrutar de um verdadeiro amor, 
de um lar, de uma família. Da mesma forma hoje cremos que a Cruz foi o pagamento completo para que 
nunca mais vivessemos presos pelos nossos pecados e iludidos na falsa completude de uma vida sem Deus. 

 

2- OSÉIAS OBEDECEU A DEUS E SUA VIDA FOI UMA PREGAÇÃO A SUA GERAÇÃO. O QUE AS SUAS 
ESCOLHAS EM OBEDIÊNCIA A VOZ DE DEUS TEM COMUNICADO AS PESSOAS A SUA VOLTA? 

 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “A experiencia de Gomêr nos ensina que nosso coração não pode estar 
dividido entre Deus e os outros amores, precisamos em oração fazer uma aliança e compromisso com o Senhor 
dedicando nossa vida e tudo que temos e somos a somente Ele.” 


