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Texto Áureo:
Os. 6.1
1 Vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará; fez a ferida e a ligará.
Texto da Leitura Bíblica em classe:
2Rs. 17.1-14,17-20,29
2Rs. 17
1 No ano duodécimo de Acaz, rei de Judá começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre
Israel, em Samaria, nove anos.
2 E fez o que parecia 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 Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe
presentes.
4 Porém o rei da Assíria achou em Oséias 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.
6 No ano nono de Oséias, 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 de 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 os outros deuses.
8 E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel,
e nos dos reis de Israel, que eles fizeram.
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.
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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 do Senhor.
12 E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe 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 nossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e
os meus estatutos, conforme toda da lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo
ministério de maus 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 parecia mal aos olhos do Senhor, para o
provocarem à ira.
18 Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face; nada mais
ficou, senão só a tribo de Judá.
19 Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus; antes andaram nos estatutos
de Israel, que eles fizeram.
20 Pelo que o senhor rejeitou a toda a 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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