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Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através da Bíblia" com 

nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. 

Alegramo-nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois, através 

das cartas que recebemos percebemos essa comunhão que só existe quando 

pertencemos a mesma família. Nos alegramos por contar com sua companhia no 

estudo que temos feito no livro das profecias de Joel. Este é o quinto programa em que 

damos atenção para meditar nessa tão importante profecia, mas ao mesmo tempo é 

hora de relembrar a você que daqui a cinco programas estaremos iniciando os nossos 

estudos na primeira carta do apóstolo Pedro. E assim vamos mesclando os livros do 

Antigo com os do Novo Testamento até chegarmos ao final do nosso projeto.Hoje, eu 

registro o e-mail que o Carlos nos enviou da cidade de Ponta Grossa no estado do 

Paraná. 1027“Pr Itamir, Eu escrevo para pedir oração em favor de pessoas que vivem 

em situação subumana, trata-se de presidiários, dos presídios capixaba, que vivem em 

uma situação de total descaso, são cerca de 300 presos que vivem em containeres 

onde a capacidade é para 36 presos, eles vivem em meio a sujeira, contraindo 

doenças, eles precisam se revezar para dormir, alguns deles não vêem a luz do sol ha 

mais de um ano, muitos são esquartejados dentro dos presídios, eles vivem numa 

situação de selvageria entre eles, peço oração por eles, por mais que sejam criminosos, 

mas eles também são dignos do amor de Deus, um grande abraço.” Carlos Alexandro 

Keiber - Ponta Grossa, PR – email. Querido amigo, agradecemos o seu e-mail e nos 

alegramos em perceber que Deus tem levantado entre o seu povo aqueles que são 

misericordiosos e sentem a necessidade do seu próximo. Muitas vezes temos a 

tendência de ficarmos em nossa zona de conforto e não nos incomodarmos com as 
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injustiças que acontecem ao nosso redor. Essa não é a pratica do evangelho. Como lhe 

respondi no e-mail as orientações mais claras que vemos sobre esse cuidado com os 

presos nós as encontramos nas palavras de Jesus e de Tiago. Foi Jesus quem disse 

em Mateus que ele agradecerá aqueles que visitaram os presidiários e, o fizeram de tal 

maneira desprendida que ele receberá aquela assistência como sendo feita para ele 

mesmo (conf. Mt 25.34-40) e, foi Tiago quem também nos orientou dentro da sua 

ênfase pela praticidade da vida cristã, apontando que a religião pura e sem mácula é 

assistir os necessitados nas suas tribulações (conf. Tg 1.27). Prezado Carlos e queridos 

ouvintes, por isso é que, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para 

moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. A nossa oração por esses presos 

deve ser elevada a Deus, mas havendo possibilidade, alguma ação feita em favor deles 

demonstra a realidade do nosso cristianismo. E, agora uma palavra de convocação: 

Assim, como recebemos essa correspondência gostaríamos de receber também a sua. 

Escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. E, nesse momento chegamos à 

prática que temos desenvolvido por todos esses 1030 programas. Convido você Carlos 

e todos os que estão em sintonia conosco agora, para aquele momento especial em 

que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar: "Pai 

querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para 

sempre. Agradecidos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as 

nossas vidas. Agradecidos porque pela tua misericórdia o Senhor apaga de nós as 

nossas transgressões. Senhor, conforme a tua vontade, atende a necessidade de cada 

um de nós que te buscamos nessa hora. Pai, atente também para a situação desses 

presidiários que tem sido tratados de modo desumano. Que a tua graça alcance muitos 
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deles. Senhor, te pedimos também, conceda-nos também a iluminação do teu Espírito 

para essa hora de estudo. Nós oramos, em nome de Jesus, Amém!". 

Querido amigo hoje concluímos os nossos estudos no capítulo dois da profecia de Joel. 

Vamos estudar o texto de Jl 2.28-32. Esse é um dos textos mais conhecidos dos 

cristãos, pois nos apresenta a profecia da vinda do Espírito Santo. Exatamente por 

causa desse texto, Joel é chamado de “o profeta do Espírito Santo”. 

O texto que vamos estudar hoje é por demais significativo, pois tanto Pedro (conf. At 

2.16-21) como Paulo (conf. Rm 10.13) citaram essa passagem. Paulo a utilizou para 

proclamar a maneira pela qual alguém pode ser salvo. Aquele que invocar o nome do 

Senhor é salvo. O Senhor, que sonda os nossos corações, vem em seu socorro e o 

salva. Essa palavra fora dita por Joel e foi confirmada por Paulo. 

Pedro utilizou-a quando da vinda do Espírito Santo. Pedro, em seu discurso no dia de 

Pentecostes associou esse trecho com os “últimos dias”. Portanto, é correto 

interpretarmos esse texto como uma profecia que foi cumprida, pelo menos em parte, 

na época inicial da igreja primitiva. Creio que o título adequado para o estudo é: 

A promessa do derramamento do Espírito Santo 

Jl 2.28-32 

Introdução 

Querido amigo, quando observarmos todo o conteúdo dessa profecia percebemos que 

ela teve vários cumprimentos. 

A primeira parte da profecia foi cumprida no dia de Pentecostes quando o Espírito 

Santo foi derramado abundantemente para a proclamação mundial da salvação 

simplesmente pela fé e invocação do nome do Senhor. Quando observamos bem os 
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detalhes desse texto profético percebemos que os sinais divinos da sua manifestação, 

afetarão o sol, a lua, as estrelas. Esses sinais não ocorreram nos dias de Joel, nem nos 

dias de Pedro, mas estão reservados para acontecerem um pouco antes do final do dia 

do Senhor (conf. Ap 6.12-17). O que percebemos ao estudarmos o texto de Atos, onde 

Lucas registrou a utilização que Pedro fez desse texto, é que Pedro usou o texto todo, 

pois é somente no verso 32 que temos a profecia de que a salvação é para todos, para 

todas e quaisquer pessoas que invocarem o nome do Senhor. Entretanto, a utilização 

de todo o texto não significa todos os detalhes da profecia foram cumpridos nos dias 

iniciais da igreja cristã. Essa profecia pode ser comparada com a profecia da vinda do 

Messias ... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está 

sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, 

Pai da eternidade, Príncipe da Paz; para que se aumente o seu governo, e venha 

paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o 

firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor 

dos Exércitos fará isto (conf. Is 9.6-7). Assim como parte desse texto foi cumprido no 

nascimento de Jesus Cristo (conf. Mt 1.23) e o restante dele será cumprido no futuro, 

quando da volta de Jesus Cristo; também essa profecia do derramamento do Espírito 

Santo, da possibilidade de salvação e da obra do terrível julgamento, na verdade, pode 

ser considerada como tendo três fases, totalmente distintas. Uma fase que já 

aconteceu, na vinda maravilhosa do derramamento do Espírito Santo (conf. vs. 28-29 e 

At 2.1-4), a segunda fase aconteceu, acontece e ainda acontecerá enquanto houver 

oportunidade de se invocar o nome de Jesus Cristo para ser salvo (conf. v. 32 e Rm 
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10.13) e a terceira fase, acontecerá como sinal da volta definitiva do Senhor Jesus 

Cristo (conf. v. 30-31 e Mc 13.24-26). 

Quando estudamos o conteúdo destas palavras que prometem um derramamento 

especial do Espírito Santo, devemos nos lembrar que o texto constata que haverá 

diferença na manifestação do Espírito Santo em relação às suas manifestações 

anteriores. É importante lembrarmos que por todo o Antigo Testamento o Espírito já se 

manifestava e atuava, desde a criação (conf. Gn 1.2). Nos tempos do Antigo 

Testamento o Espírito Santo agia em pessoas especialmente selecionadas e fazia isso 

temporariamente, como, por exemplo, com os setenta anciãos dos dias de Moisés 

(conf. Nm 11.16-17), com os diversos juízes (conf. Jz 14.6), com os reis (conf. 1Sm 

11.6), com os profetas (conf. Jr 1.1-10). Aqui Joel prediz uma nova obra do Espírito de 

Deus, disponível a todos, sem qualquer distinção: homens e mulheres; servos e 

senhores; velho e jovens, todos teriam o mesmo acesso a Deus, através do Espírito 

Santo. Por isso é possível percebermos nesse texto essa verdade aplicável à nós: 

Todos podemos ser gratos a Deus porque o Espírito Santo foi derramado 

gratuitamente por seu amor e graça. 

Neste texto encontramos três verdades sobre o Espírito Santo derramado a todos 

que o quiserem: 

A 1ª verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-se à doação 

irrestrita, vs. 28-29  

2.28 E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; 

vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos 
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jovens terão visões; 29 até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu 

Espírito naqueles dias. 

Iniciamos as nossas reflexões sobre esses versos apontando cinco detalhes dessa 

verdade: 1) O Espírito Santo é derramado depois do juízo e do arrependimento, pois é o 

melhor presente que confirma a presença de Deus em nosso meio. 2) O Espírito Santo 

é dado aos filhos e filhas, pois é o melhor presente quando se deseja uma vida de 

obediência e santidade. 3) O Espírito Santo é dado aos anciãos, pois ele é o melhor 

presente para uma vida de esperança e consolo. 4) O Espírito Santo é dado aos jovens, 

pois é o melhor presente para uma vida vigorosa e vitoriosa. 5) O Espírito Santo é dado 

aos servos e servas, pois é o melhor remédio para uma vida útil e benéfica. 

Por si só, esses cinco detalhes já nos revelam o quão grande é essa bênção que Deus 

nos concedeu. 

Entretanto, vale destacar que no texto hebraico, estes cinco versos constituem o 

capítulo 3 do livro de Joel. A expressão: … e acontecerá, depois … marca um tempo 

indefinido e futuro. O hebraico sugere a idéia de algo que acontecerá “com o correr do 

tempo”. A promessa do Senhor é espiritual, pois literalmente se disse: … derramarei o 

meu Espírito sobre toda a carne … Essa expressão tem um conteúdo profético, 

significando a capacitação para se entender, interpretar e proclamar a vontade de Deus. 

Não apenas permitirá a obediência às ordens do Senhor (conf. Ez 36.26-27) como 

também permitirá um desenvolvimento mais profundo com o Deus criador (conf. Is 

32:14-18; 44:3-5). A expressão … toda a carne … quer dizer que todos os seres 

humanos terão a possibilidade de receber o Espírito Santo. Essa promessa parece ter 

atendido o desejo que Moisés expressou de que todos fossem usados pelo Espírito 
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Santo (conf. Nm 11.29). Todos, sem qualquer distinção poderão receber esse dom, 

esse presente especial de Deus. Os sonhos e as visões são meios pelos quais os 

antigos recebiam as mensagens proféticas e conheciam a vontade de Deus.  

A promessa é que Deus derramará seu Espírito como manifestação da sua graça 

divina. Pedro interpretou a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes como 

cumprimento dessa promessa, aplicando-a a judeus e gentios. Todos podem usufruir 

desse presente especial!  

A 2ª verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-se à manifestação 

poderosa e sinalizadora, vs. 30-31  

30 Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. 31 O 

sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e 

terrível Dia do SENHOR.  

Aqui também podemos perceber cinco detalhes dessa grandiosa manifestação: 1) 

Haverá sinais que alterarão a natureza. 2) Sangue, fogo e colunas de fumaça podem 

simbolizar o juízo divino. 3) Alteração no funcionamento dos principais astros visíveis à 

olho nu. 4) Essa manifestações acontecerão em antecipação, como um juízo do dia que 

virá. 5) O grande e terrível dia do Senhor é uma forma de se expressar o período de 

julgamento a que o primeiro e o último profeta se referiram (conf. Jl 2.31 e Ml 4.5). Pode 

ser interpretado com o período final da “sétima semana” de Daniel, denominada por 

Jesus como “a grande tribulação” (conf. Mt 24.21; Ap 7.14). 

Em adendo a esses detalhes, esses versos parecem sugerir que o derramamento do 

Espírito Santo é outro sinal ou manifestação do dia do Senhor. A linguagem destes 

versos é linguagem apocalíptica, isto é, o profeta usa imagens simbólicas que se 
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relacionam com os futuros planos divinos. A expressão Mostrarei prodígios tem a ver 

com eventos extraordinários. Também a expressão … no céu e na terra incluem toda a 

natureza, tudo o que foi criado. E o que vem depois: … sangue, fogo, colunas de 

fumaça são figuras bélicas, tudo o que sucede quando há uma guerra. O profeta Joel 

descreve-nos os eventos e os seus resultados. São sinais cosmológicos, são figuras 

que acompanham o juízo (conf. Is 13:10; Mc 13:24; Ap 6:12). Sem dúvida temos que 

recordar que muitas vezes o fogo é símbolo do juízo e da purificação. Esta é a razão 

pela qual alguns comentaristas entendem esses versos como a manifestação do juízo 

divino sobre as nações pagãs, como uma vingança do povo judeu, especialmente se 

levarmos em conta que o dia do Senhor será algo grande e terrível (conf. Ml 4.5). 

Porém, sem dúvida, o contexto parece apontar para o fato de que o derramamento do 

Espírito Santo estaria acompanhado de manifestações cósmicas ou sinais 

extraordinários. E como aconteceu que … de repente, veio do céu um som, como de 

um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e 

apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como que de fogo, e pousou uma 

sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a 

falarem outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem … (At 2.2-

4), certamente Pedro entendeu que esses detalhes eram a chave para se entender que 

a profecia de Joel se cumpria naquela manifestação. 

A 3ª verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-se à doação 

constante e duradoura, vs. 32 
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32 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo; 

porque, no monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o 

SENHOR prometeu; e, entre os sobreviventes, aqueles que o SENHOR chamar. 

Neste texto encontramos cinco detalhes dessa verdade que nos mostram o plano de 

salvação estruturado e estabelecido por Deus. 1) Todos podem invocar o nome do 

Senhor, pois essa bênção não é restrita. 2) O nome do Senhor é salvação, o nome de 

Deus é poderoso e muda a trajetória de uma vida. 3) A salvação pertence ao Senhor 

(Jn 2.9); só ele pode nos conceder essa maravilhosa bênção. 4) A referencia a 

Jerusalém indica o local onde o templo estava, onde o nome de Deus era invocado. 5) 

Os que invocam o nome de Deus e os que Deus chama serão salvos. 

Como dissemos, este verso 32 aponta para a maneira pela qual Deus pode nos salvar. 

Invocar o nome de Deus significa entrar em Comunhão com ele, em obediência e 

adoração (conf. Gn 4.26), é aceitar a Deus como nosso Deus. É a maneira de não ficar 

sob o juízo divino: é ser salvo, isto é, livrar-se da Praga de gafanhotos, como foi o caso 

do contexto apresentado por Joel, mas é também livrar-se do juízo final (conf. Rm 10.9-

13). 

Além de Sião lembrar-nos que lá era o centro de adoração a Yahweh, a figura pode 

transmitir a idéia de segurança, proteção e salvação. É o lugar onde estarão os libertos. 

A promessa de salvação é para os que o Senhor chamar, uma frase que nos faz 

entender que refere-se ao remanescente judeu que permaneceu fiel e obediente ao 

Senhor, mesmo em meio às calamidades e adversidades, ou pode referir-se àqueles 

que responderam ao convite divino para invocá-lo, buscando nele a salvação.  

Antes de concluirmos creio que é bom destacarmos e firmarmos outros detalhes: 
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A revelação progressiva de Deus por todo o Antigo Testamento nos apresentou a 

presença do Espírito Santo que vinha sobre as pessoas por determinado tempo e 

depois os deixava (conf. Jz 14.6 e 16:20). Joel mostra-nos que a vinda do Espírito como 

evento histórico e universal é permanente. A vinda do Espírito substituiu a Jesus e 

capacitou com poder os seus discípulos. Deus, o Pai, se manifestou como criador e 

sustentador. Depois, Jesus, o Filho manifestou-se como o salvador, mas ficou apenas 

trinta e três anos conosco. Com a chegada do Espírito Santo, Deus, o Pai, e Deus, o 

filho “tabernacularam” para sempre conosco. Ele tornou a sua igreja como sua morada 

permanente. (conf. 1 Cor. 6:19; 2 Cor. 6:16; Mat. 28:20b). 

Conclusão 

 

 

 


