






1 - No ano duodécimo de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oseias, filho 
de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, nove anos.
2 - E fez o que era mal aos olhos do SENHOR; contudo, não como os reis 
de Israel que foram antes dele.
3 - Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria; e Oseias ficou sendo servo 
dele e dava-lhe presentes.
4 - Porém o rei da Assíria achou em Oseias conspiração, porque enviara 
mensageiros a Sô, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria 
cada ano, como dantes; então, o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na 
casa do cárcere.
5 - Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, e veio até Samaria, e a 
cercou três anos.

Leitura Bíblica em Classe – 2º Reis 17:1-14, 17-20, 29



6 - No ano nono de Oseias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e 
transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Hala e em Habor, 
junto ao rio Gozã, e nas cidades dos medos.
7 - E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o SENHOR, seu 
Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, 
rei do Egito; e temeram a outros deuses.
8 - E andaram nos estatutos das nações que o SENHOR lançara fora de 
diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel.
9 - E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, 
contra o SENHOR, seu Deus; e edificaram altos em todas as suas cidades, 
desde a torre dos atalaias até à cidade forte.
10 - E levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos 
outeiros e debaixo de todas as árvores verdes.



11 - E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o 
SENHOR transportara de diante deles; e fizeram coisas ruins, para 
provocarem à ira o SENHOR.
12 - E serviram os ídolos, dos quais o SENHOR lhes dissera: Não fareis 
estas coisas.
13 - E o SENHOR protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os 
profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus 
caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme 
toda a Lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de 
meus servos, os profetas.
14 - Porém não deram ouvidos; antes, endureceram a sua cerviz, como a 
cerviz de seus pais, que não creram no SENHOR, seu Deus.



17 - Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-
se a adivinhações, e criam em agouros; e venderam-se para fazer o que 
era mal aos olhos do SENHOR, para o provocarem à ira.
18 - Pelo que o SENHOR muito se indignou contra Israel e os tirou de 
diante da sua face; nada mais ficou, senão a tribo de Judá.
19 - Até Judá não guardou os mandamentos do SENHOR, seu Deus; antes, 
andaram nos estatutos que Israel fizera.
20 - Pelo que o SENHOR rejeitou a toda semente de Israel, e os oprimiu, e 
os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua 
presença.
29 - Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos 
altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais 
habitavam.
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INTRODUÇÃO

O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oseias. Nessa época, a Assíria começava 
a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. 

Durante os últimos trinta anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e 
assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação 

israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa.

❑ O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei 
Oseias. 

❑ Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se 
tornar um grandioso império, controlando várias 
nações, inclusive Israel. 

❑ Durante os últimos trinta anos de Israel, o país foi 
acometido de muitas tragédias, injustiças e 
assassinatos, em razão de desprezarem e 
desobedecerem aos mandamentos de Deus.

❑ A nação israelita entrou em decadência política, social, 
econômica e religiosa.
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I – SAMARIA É CERCADA PELO REI DA ASSÍRIA

1. Israel sob o reinado de Jeroboão II.

❑ A nação de Israel experimentou prosperidade 
econômica e reconquistas de territórios perdidos para a 
Síria que, durante algum tempo, dominava a Palestina. 

❑ Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas 
Amós e Oseias, esses resultados foram alcançados 
através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa 
e sincretismo (2 Rs 17.2,29-33). 

❑ Os períodos de prosperidade não fizeram o povo 
retornar a Deus para adorá-lo, conforme a Lei.

QUANTOS NA PROSPERIDADE NÃO SÃO GRATOS E SE ESQUECEM DA 
BENIGNIDADE DE DEUS
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2. A traição do rei Oseias.

❑ O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oseias, seu 
vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper 
o pagamento dos tributos ao seu reino (2 Rs 17.3,4). 

❑ Enfurecido, o soberano mandou prender Oseias, 
marchou com seus exércitos contra Samaria, e a sitiou 
por três anos (2 Rs 17.5). A partir daí, Israel não teria 
mais chances de negociação; só lhe restaria a guerra e a 
consequente deportação.

O REINO ESTAVA PASSANDO POR DIFICULDADES E O REI NÃO 
SE LEMBROU DO DEUS DE ISRAEL PARA SOCORRER SEU 
POVO, ANTES FOI ÀS NAÇÕES VIZINHAS PARA BUSCAR AJUDA 
(AQUI, O EGITO)
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3. A advertência dos profetas.

O aumento da riqueza nacional, sob o reinado de 
Jeroboão II, empobreceram os pequenos 
proprietários que se tornaram servos dos mais ricos .
Enquanto os mais abastados viviam na extravagância 
os pobres viviam na miséria. 
Essas injustiças foram denunciadas pelos profetas 
Amós e Oseias que apelavam que se arrependessem 
(Am 5.6-9)(Os 7.11-14)

HOJE, QUANTOS CHEFES DE NAÇÕES E ATÉ LÍDERES RELIGIOSOS 
ESTÃO A CORROMPER, EXPLORANDO OS MAIS POBRES E INCALTOS 

PARA GOSAREM DE UMA VIDA DE LUXO E RIQUEZAS
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2. A traição do rei Oseias.

❑ O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em 
Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo 
tempo oferecia cultos a Deus. 

❑ Foi por isso que o profeta Amós advertiu àquela 
obstinada nação com tanta severidade (Am 5.21-27).

❑ Deus não se deixa escarnecer, e não tolera um coração 
dividido com outros deuses ou objetos de adoração. 

❑ Os falsos deuses influenciavam o coração do povo, 
contra a vontade de Deus declarada em sua Palavra.

DEUS ABOMINA ORAÇÕES, CULTOS, ADORAÇÕES, 
LOUVORES, OFERECIDOS A ELE COM O CORAÇÃO 

INCLINADO PARA DEUSES  
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II – OS PECADOS DO POVO E SUA QUEDA

1. O terrível pecado da idolatria. 2º Reis 17:9-12

❑ Desde que o reino de 
Israel foi dividido, o 

Norte se inclinou 
mais intensamente à 
idolatria que o Sul. 

❑ Provavelmente esta 
foi a razão de Israel 
ter sido levado para 
o cativeiro algumas 

dezenas de anos 
antes de Judá.

E os filhos de Israel f izeram secretamente 
coisas que não eram retas, contra o 
SENHOR, seu Deus; e edificaram altos em 
todas as suas cidades, desde a torre dos 
atalaias até à cidade forte.
E levantaram estátuas e imagens do bosque, 
em todos os altos outeiros e debaixo de 
todas as árvores verdes.
E queimaram ali incenso em todos os altos, 
como as nações que o SENHOR 
transportara de diante deles; e fizeram 
coisas ruins, para provocarem à ira o 
SENHOR.
E serviram os ídolos, dos quais o SENHOR 
lhes dissera: Não fareis estas coisas.
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Uma oportunidade para salvar Israel

Senhor a Oseias: Vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição; porque a 
terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oseias 1:2

Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria 
salvar o povo. 
Foi então que o Senhor convocou o profeta Oseias para 
uma situação bastante estranha. 
Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse 
filhos com ela (Os 1.2). 
Essa prostituta representaria a nação de Israel.

O princípio da palavra do Senhor por meio de Oseias. Disse, 
pois, o Senhor a Oseias: Vai, toma uma mulher de 
prostituições, e filhos de prostituição; porque a terra 
certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oseias 1:2
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Os três filhos de prostituições

Visitarei o 
sangue de 

Jizreel sobre a 
casa de Jeú, e 
farei cessar o 
reino da casa 

de Israel

Eu não tornarei 
mais a 

compadecer-me 
da casa de Israel, 

mas tudo lhe 
tirarei

E Deus disse: 
porque vós não 
sois meu povo, 
nem eu serei 
vosso Deus

Jizreel Lo- Ruama Lo- Ami
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O HOMEM DISTANTE DE DEUS É LEVADO A PECAR 
CONSTANTEMENTE, MAS O PECADO DA IMORALIDADE 
CEGA A VISÃO ESPIRITUAL DO REINO DE DEUS E A 
CARNALIDADE PASSA A SUBSTITUIR O LUGAR DE DEUS NO 
CORAÇÃO DO SER HUMANO
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Pecado é tudo o que transgride a lei de Deus

2. Outras causas do cativeiro.

❑ Os pecados relacionados à exploração e indiferença para 
com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. 

❑ Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de 
igualdade com a idolatria.

O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira 
implacável: “Ouvi esta palavra, vós, vacas de Basã, que 
estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que 

quebrantais os necessitados [...] Ouvi isto, vós que anelais o 
abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra 

(Am 4.1; 8.4).
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O pecado dos sacerdotes (roubar o povo)

A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um 
conluio com os governantes para extorquir o povo (Os 6.9,10). 
Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das 
maldades de Israel (Am 8.4-7).

Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de 
um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes; 

eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros 
crimes vergonhosos.

Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se 
prostitui, e Israel está contaminado". Oséias 6:9,10

Extorquir é o mesmo que obter com 
violência, tirar a força, arrancar , roubar
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III – OS ESTRANGEIROS OCUPAM SAMARIA

1. A mistura de gente e o sincretismo.

O EXILIO PROMOVIDO PELOS ASSÍRIOS TINHA COMO 
OBJETIVO;

❑ DEIXAR OS TERRITORIOS LIVRES PARA A OCUPAÇÃO DE 
OUTROS POVOS, ETNIAS E ORIGENS

❑ MISTURAR AS NACIONALIDADES PARA EVITAR 
REBELIÕES E ENFRAQUECER AS PROVINCIAS (PARTES 
DE UM PAIS OU CIDADE MAIS DISTANTE DA CAPITAL)
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SINCRETISMO

❑ A mistura de gente (Ne 13.3; Jr 25.20) fez com que o povo 
de Israel que restou em Samaria, junto aos deportados de 
outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais 
sincrética. 

❑ É por isso que lemos no Evangelho de João: “os judeus não 
se comunicam com os samaritanos” (Jo 4.9).

Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a 
formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural 

ou religioso. 

O sincretismo religioso é a mistura de uma ou mais crenças 
religiosas em uma única doutrina.
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A MULHER SAMARITANA

Apesar da rivalidade entre judeus e samaritanos, Jesus os 
amou. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o 
Reino, fazendo-a conhecedora da Fonte de Água que sacia a 
sede humana de forma definitiva (Jo 4.13,14). 
…Qualquer que beber desta água tornará a ter sede;
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, 
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que 
salte para a vida eterna.

Deixou claro a ela sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, 
Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou 
geográfico, e sim espiritual: o coração do homem (Jo 4.23,24).
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem 
em espírito e em verdade
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O BOM SAMARITANO

❑ Na parábola do “bom samaritano”, Jesus contrasta a 
religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a 
natural espiritualidade de um samaritano. 

❑ Foi aquele homem, considerado indigno, que mostrou 
compaixão para com o ferido à beira do caminho: “Mas 
um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, 
vendo-o, moveu-se de íntima compaixão” (Lc 10.33). 

❑ O Mestre quebrou paradigmas de religiosidade e 
espiritualidade ao se relacionar de forma amável e 
acolhedora com os samaritanos.

JESUS QUEBROU PADRÕES RELIGIOSOS E ESPIRITUAIS, 
ENSINANDO-NOS QUE O RELACIONAMENTO SINCERO COM 

DEUS É O CAMINHO A SER SEGUIDO
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➢ Não faltou advertências para que 
Israel abandonasse a idolatria e fosse 
poupado do cativeiro. 

➢ Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez 
mais a nação afundava em seus 
pecados. 

➢ A maneira drástica, porém  
misericordiosa e amorosa, de Deus 
retornar seu povo ao aconchego do 
seu amor, foi, infelizmente, conduzi-
lo ao cativeiro e à dispersão.

➢ Que Deus nos ajude a atentarmos 
mais para a sua Palavra a fim de não 
colhermos os amargos frutos da 
desobediência.
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REFLEXÃO
Em que consistiu a traição do 
rei Oseias ao reino assírio?

Oseias buscou apoio do Egito e 
interrompeu o pagamento dos 
tributos ao seu reino assírio.
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REFLEXÃO
Em que período ocorreu 
o cativeiro de Israel?

O cativeiro de Israel ocorreu 
durante o reinado do rei Oseias.
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REFLEXÃO
De que forma Deus mostrou seu 
amor pelo povo escolhido?

Deus usou a vida conjugal do profeta 
Oseias como metáfora para ilustrar o 
que estava acontecendo no 
relacionamento entre Deus e Israel.
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REFLEXÃO
Quais paradigmas Jesus quebrou 
com a parábola do Samaritano?

Os Paradigmas das falsas, 
religiosidade e espiritualidade.
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REFLEXÃO
Qual foi a maneira drástica, 
porém, misericordiosa e amorosa, 
de Deus retornar seu povo ao 
conchego do seu amor?

Deus conduziu o povo de Israel 
ao cativeiro e à dispersão.


