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Oséias significa: Salvação ou ajuda 

עַ   הֹושֵׁ
hoshêa 

Oséias nome original de Josué - Yehoshua (heb.) que significa 
Yaweh é Salvação, e o mesmo para IESUS (grego). A forma 

Josué é um hipocorístico (forma carinhosa) do nome Oséias, 
como Chico ao invés de Francisco, ou Zé no lugar de José.  

Hebraico –  [:ve’Ah 
Grego  –   Wshe  
Latin   –   Osee 



• O nome Jesus vem do hebraico   ַע  .translit)  יְהֹושֻׁ

Yehoshua) - Josué, que significa “Yaweh é salvação”. 
 

• Josué era chamado de  ַע ן־נּוןַהֹושֵׁ בִּ   (translit. 

“Hoshea ben Nun”) Oséias, filho de Num (Nm.13:8). 

Moisés mudou seu nome para Josué, Yehoshua ben Nun 

(Nm. 13:16) : 
 

הַ עַ לְַמֹשֶׁ ן־נּוןַַהֹושֵׁ עַ בִּ יְהֹושֻׁ . Moshe le 

Hosea ben Nun Yehosua (Moisés chamou Oséias 

filho de Num de Josué).  



• A Septuaginta (tradução grega do Antigo Testamento) usou 

o nome   Ιησου'ς (translit. Iesus) para o nome Yehoshua; 

Portanto Iesus é a forma grega do nome Yehoshua. 

 

• Depois do cativeiro babilônico, o nome Yehoshua passou a 

ser conhecido por Yeshua. Em Neemias 8:17 Josué foi 

chamado de:  

ן־נּון יֵׁשּועַ  בִּ  (translit. Yeshua ben Nun). Yeshua é  

o nome hebraico para Jesus, até hoje em Israel. Isso 

pode  

ser comprovado em qualquer exemplar do Novo 

Testamento hebraico. 



• É verdade que nome não se traduz, mas se translitera 

conforme a índole de cada língua. Os nomes Eva, 

David e outros levam a letra "v" em hebraico (veit), 

aparecem como Eua, Dauid, nos textos gregos. No 

grego moderno a letra beta (b) na antiguidade, hoje é v. 

Hoje se escreve Dabid, para David, e Eba para Eva. 

 

• Há nomes que permanecem inalteráveis em outras 

línguas, mas não são todos.  



• Exemplos:  

 
• O nome João é Yohanan, em hebraico; Ioannes, em grego; John, em 

Inglês; Jean, em francês; Giovani, em italiano, Juan, em espanhol; 

Johannes, em alemão. E assim por diante, isso ocorre em vários nomes.  

 

• Há nome que mudam substancialmente de uma língua para outra. 

Eleazar, em hebraico, é Lázaro em grego. Elizabete é a forma hebraica 

do nome Isabel. 

 

O argumento, portanto, de que o nome deve ser preservado  

na forma original, em todas as línguas, é inconsistente, 

 sem apoio bíblico. 

 





“Vai, toma uma mulher de 

prostituições e terás filhos de 

prostituição, porque a terra se 

prostituiu, desviando-se do Senhor” 



“Então conheçamos, e prossigamos em 

conhecer ao SENHOR; a sua saída, 

como a alva, é certa; e ele a nós virá 

como a chuva, como chuva serôdia que 

rega a terra” 



PALAVRA do SENHOR, que foi dirigida a Oséias, filho 

de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de 

Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 

Zacarias 6 meses 746-745a 

Salum 1 mês 745a 

Menahem 8 years 745-737 

Pecaías 1 ano 737-736a 

Peca 4 anos 736-732a 
Queda da Síria (Damasco) 

Oséias 9 anos 732-722 
Queda de Israel (Samaria) 

Uzias - Ezequias 783-687 Jeroboão II  786-746 



Israel = Efraim (Norte) 

 

Síria = Sírios (Damasco) 

 

 

Judá (Sul) foi pressionado  
a se revoltar contra a Assíria (Tiglate-
Pileser III, Salmaneser V, e Sargon II 
sitiaram Samaria em 724 e deportaram 
30,000 “Israelitas de Samaria” 
misturando sua população com outros 
povos capturados) 



Dan Taanach Samaria Betel Jerusalem Vale Jezreel 

241 Km 



3a capital do Norte de Israel depois Siquém & Penuel 

Foi estabelecida pelo rei Onri em 876 a.C. 

68 Km ao Norte de Jerusalém 



Royal 
palace 

Ostraca 
building 

Ivories building 

Outer casemate (fortified) wall 

90x180 meters  
= 4 sq. acres 



Samaria Ostracon 30 “In the fifteenth year.  From 
Shemida Hillez [son of] Gadiayu.  Gera (son of) 
Hanniab.” 

Óstraco ou é um fragmento de cerâmica (ou pedra), normalmente 
quebrado de um vaso. Essas peças eram usadas para documentar 
procedimentos oficiais, mensagens, curtas, notas e avisos principalmente 
por serem um material mais barato do que papiro ou couro, graças à sua 
durabilidade um grande número de peças foram preservadas.  



















Lugares altos de Jeroboão 

Este pódio escavado foi o que 
Jeroboão construído para abrigar 
o bezerro de ouro em Dã.   

Evidência de um altar de quatro 
chifres foi encontrado, bem como 
objetos religiosos, como três pás de 
ferro, um pequeno altar com 
chifres e um incenso de ferro. 





Linha 9 tem Beth Dawid 
“Casa de Davi” 

[letras entre os pontos] 



 ביתדוד
Beth David 

Casa de Davi 

Rei da Síria entre 841-800 a.C 

8 Reis 
 Hazael 
 Ben Hadad II 
 Acabe 
 Jorão 
 Acazias 
 Jeorão 
 Davi 
 Jeú 

“Eu matei 

Jorão, filho de 

Acabe  Rei de 

Israel e eu 

matei Acazias 

filho de Jeorão 

da casa de 

Davi” 

Referências 
bíblicas 
2 Reis 8-715 
2 Reis 8.28 























 Oséias emprega o verbo “conhecer” ( ע  yada em heb.), e o - יָד 

substantivo “conhecimento” com uma impressionante frequência 
entre os capítulos 4 a 13.  

 2:10, 22; 4:1, 6; 5:3, 4, 9; 6:3, 6; 7:9; 8:2, 4; 9:7; 11:3; 13:5; 14:10 
 O verbo Yada envolve as ações intelectual e emocional. É usado 

para a união sexual e Ele é usado para a união sexual, bem como 
a atividade mental e espiritual. Frequentemente seu uso implica 
dedicação e apego.  

 Em Oséias yada indica simpatia, apego, total compromisso, 
lealdade firme em um sentido mútuo.. 

 “conhecimento de Yahweh” está em antítese com "um espírito de 
prostituição" (5:4).  



"Se você estiver pensando em casar para ser feliz, não se case! 
Fique como está, solteiro mesmo". Mas, se sua intenção é casar 

para fazer alguém feliz, case-se e você será a pessoa mais feliz do 
mundo!  

O segredo da felicidade é fazer 
o outro feliz! Quem disse isso 
foi Aquele que mais entende 
de felicidade: "JESUS". 



Demorou mas hoje Israel tem repulsa pela idolatria. 
 
É por isso que alguém já expressou-se assim: “É mais difícil tirar o 
mundo de alguém, do que alguém do mundo”. 
 
Por fim a idolatria terá sua justa paga na consumação do juízo final! 
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