TÍTULO: O CLAMOR QUE IMPACTA DEUS
TEXTO: JOEL 2: 12 A 32
(O nome Joel significa JOEL SIGNIFICA “O SENHOR É DEUS”)
Escrito provavelmente 835 - 805 a.C. - Joel profetizou numa época de grande
devastação de toda terra de Judá. Uma enorme praga de gafanhotos havia atingido toda a
vegetação, destruiu até as pastagens, tanto de ovelhas como de gado. Em algumas horas o que
tinha sido uma terra bonita, verdejante, havia se tornado um lugar de desolação e destruição.
A fome e a seca se apoderaram de toda a terra.
Esta situação havia comprometido a Casa do Senhor, pois faltavam elementos para o
sacrifício. O relacionamento com Deus estava suspenso. Isso era um sinal de que Deus havia
rejeitado seu povo (Joel 1: 9 e 10)
Curiosidade: um enxame pode conter até dez bilhões de gafanhotos. Cerca de 3.000
gafanhotos recém-nascidos podem ocupar o espaço de um metro quadrado. Um enxame pode
devorar em um só dia o que 40.000 pessoas comem em um ano.
O profeta viu somente uma explicação: era o julgamento de Deus. Devido a
desobediência de seu povo. Deuteronômio 28: 38 a 46
V-12 a 17 – o profeta faz um chamamento (apelo)(convocação) para o povo arrepender-se,
que o povo se reunisse no templo a fim de jejuar, prantear diante do Senhor e acima de tudo
para demonstrar arrependimento.
Rasgar as vestes era uma prática comum nos tempos de grande pesar e arrependimento,
porque simbolizava o espírito quebrantado, mas o profeta diz rasgai o vosso coração, se
humilhem, tenham um coração contrito. O profeta estava preocupado com a cura espiritual do
povo e não com o diagnóstico.
Convertam-se ao senhor vosso Deus, que nunca é vingativo ou cruel. Ele é misericordioso,
compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Algumas vezes Deus tem de
advertir(disciplinar) seu povo, como parte de seu papel como pai. (Hebreus 12;5 a 11),mas seu
propósito é restaurar relacionamentos, dar a salvação ao indivíduo.
O clamor era para todo, porque o pecado havia tocado cada pessoa (desde os anciões,
sacerdotes até os que mamam, os recém casados), tinham que somar ao volume das orações e
súplicas. Santificai a congregação
Judá tinha sofrido escárnio, haviam zombado deles. A honra de Deus estava em jogo.
V-18 a 27 – as promessas de bênçãos, Deus se mostra zeloso e se compadece do povo. O povo
estava reunido no templo. V- 17 a oração do profeta.
JONAS 3: 5 A 10

Deus promete restaurar o suprimento de alimentos destruídos pelos gafanhotos (v 19).Deus se
torna aliado do povo, os gafanhotos serão conduzidos para fora do território judeu e
destruídos.
Após o arrependimento Deus anuncia as maravilhas, suas grandes obras em favor de seu povo
e sua vontade misericordiosa e perdoadora.
A reversão do juízo e Deus satisfazem as necessidades de seu povo. Deus concede grandes
bênçãos que compensariam as perdas. Poderiam agora viver em abundância ao ponto de Deus
afirmar que o meu povo jamais será envergonhado V 26.
V-28 a 32 – o derramar (abundância) do Espírito Santo sobre toda carne (todo o ser humano)
Cumprimento desta profecia em Atos 2.
Agora o povo tinha esperança, estava habilitado a profetizar, enfim, colocar os dons a serviço
do reino. A igreja recebe poder, onde todos os crentes através da habitação do Espírito Santos
podem formar uma comunidade profética (anunciar Cristo a toda a criatura )
A vinda do Espírito não foi relegada aos apóstolos e seus contemporâneos. Atos 2.39 (Pois
para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é,
para quantos o Senhor nosso Deus, chamar) e Todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo.
LIÇÕES PRÁTICAS CONTIDAS NESTE TEXTO BIBLICO
1-QUEBRANTAMENTO-RASGUE O CORAÇÃO;
2-RECONHECIMENTO DO PECADO-ARREPENDA-SE RAPIDAMENTE COM LAMENTAÇÕES,
QUANDO O PECADO FOR DESCOBERTO-CONFESSE SEU PECADO E DEIXE DEUS TRABALHAR EM
SEU CORAÇÃO-LEMBRE-SE QUE NÀO PODEMOS ESCONDER NADA DE DEUS;
3-CONVERSÃO-NECESSIDADE MUDANÇA-MUDE O SEU CORAÇÃO, TAMBÉM O SEU
COMPORTAMENTO;
4-CONGREGAR - PARTICIPE DOS ENCONTROS DE ORAÇÕES;
5-CLAMAR\INVOCAR ATRAVÉS DE ORAÇÕES, JEJUNS;
6-DESFRUTAR DA MISERICÓRDIA DO SENHOR - SEJA RENOVADO PELO DERRAMENTO DO
ESPÍRITO SANTO;
7-SUMISSÃO A OBEDIÊNCIA AO SENHOR – FIDELIDADE, COMPROMISSO;
8-BENÇÃOS- CREIA QUE SINAIS, MARAVILHAS E MILAGRES SÃO PARTE DA NATUREZA E DO
TRABALHO DE DEUS, QUE SUA SORTE PODE MUDAR.
FINAL – DEUTERONÔMIO 30: 1 A 14.
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