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

grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra 

de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos com sinceridade e 

abertura de mente e coração para adequarmos as nossas vidas à vontade do Pai. 

Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o seu querer para as 

nossas vidas, pois a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso quero incentivá-

lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em 

nossas vidas. Por isso aproveito a oportunidade de relembrar a você que no próximo 

programa já estaremos iniciando os estudos dos aspectos introdutórios na primeira 

carta do apóstolo Pedro. Lembre-se também de escrever dando-nos sua opinião sobre 

os programas, pois desejamos adequá-lo cada vez mais às suas necessidades. Quero 

agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre o sobre a sua vida pessoal e 

ministerial. Hoje, por exemplo, registramos o e-mail que o Tom nos enviou de Taubaté 

cidade do estado de São Paulo. Este irmão nos enviou as seguintes palavras: 1030“A 

paz do Senhor Amado Irmão, os estudos que ouço na rádio são uma benção, todos os 

dias a caminho do trabalho ouço este programa e tenho aprendido muito da palavra de 

Deus. Não tenho sido um bom cristão, tenho andado apressado demais e ocupado com 

as coisas deste mundo, tenho trabalhado durante a madrugada e durante o 

dia, mas este programa tem sido todos os dias meus momentos com Deus e 

aprendo mais da sua palavra. Obrigado amigo pelos estudos, oro para que esta rádio 

continue anunciando a palavra do Deus Vivo até que Ele venha nos buscar! 

Gostaria de pedir para que em suas orações lembre-se de mim, me ajudando 

a ter força para aumentar meu tempo de estudo da palavra do Senhor e ter 
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um bom crescimento espiritual. Deus o abençoe grandemente, lhe desejo muita 

prosperidade e mais e mais presença do Senhor. Um grande abraço”. Tom Nogueira -

Taubaté – SP – email. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero 

cumprimentá-lo pela disciplina de diariamente usar esse tempo para o estudo da 

Palavra de Deus. O nosso alvo é que cada um de vocês cresça e atinja a maturidade 

cristã, sendo uma bênção nas mãos de Deus. O nosso desejo também é ver essa rede 

de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente, para isso 

contamos com a sua divulgação do programa. E agora convido-o levarmos a Deus as 

nossas orações: "Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a 

Tua voz. Senhor que a prática de estudarmos a Bíblia possa nos fazer mais maduros e 

mais parecidos com Jesus Cristo. Que o nosso agir possa atrair muitos amigos para 

que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Abençoa-nos dando amor por tua 

Palavra. Oriente-nos no estudo de hoje. Que haja edificação e glória ao teu nome. 

Oramos em nome de Jesus, Amém!". 

Querido amigo hoje temos com objetivo concluirmos os nossos estudos no livro do 

profeta Joel. Vamos estudar Jl 3.18-21, que vai nos mostrar a bênção da restauração 

que Deus concedeu ao seu povo de Judá e pode e quer conceder a nós também.  

Deus é bom, justo e poderoso. Somente nele o homem pode encontrar proteção e 

salvação. Ele estabelece e sustenta os justos e fiéis, e espalha e derruba os perversos 

e ímpios. Por toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento a mensagem 

que recebemos é que Deus é justo e o seu justo juízo não será imparcial, não deixará o 

que merece sem o castigo, nem deixará o que confiou nele receber a punição indevida. 
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É certo entendermos que para esses que serão abençoados a base das bênçãos que 

obterão é o amor, a bondade, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. 

No livro dos Salmos temos vários deles que destacam esses dois lados da justiça de 

Deus. Ele defende os inocentes e repreende aqueles que desrespeitam os seus 

princípios de retidão. Ó SENHOR dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia 

(conf. 84:12). Para todos, ele oferece a esperança de participar da sua misericórdia, da 

sua bondade, do seu amor, da sua graça e do seu perdão. 

No Salmo 85, por exemplo, encontramos palavras que conduziram o povo à 

restauração depois de ter sofrido o castigo divino por sua iniqüidade. Pode ser que se 

refira ao povo que voltou a Judá depois do cativeiro na Babilônia (neste caso, 

combinaria bem com as mensagens de Ageu e Malaquias), ou pode ter outro contexto 

histórico, como o contexto que estamos estudando nesse livro do profeta Joel. 

Relembramos, conforme Arnold & Beyer (2001, p. 444) nos dias de Joel uma violenta 

praga de gafanhotos atingiu o povo de Judá como nunca antes, nem depois tinha 

acontecido. O profeta de Deus descreveu essa praga como sendo o “dia do Senhor” 

(conf. 1.15; 2.1, 11, 31) e diante desse severo castigo, conclamou o povo ao 

arrependimento. Joel, instruído por Deus advertiu que um dia muito mais intenso, um 

dia terrível de julgamento estava por acontecer posteriormente, um dia para o qual 

todos deveriam estar preparados. 

Pelo que estudamos até agora sabemos que a praga de gafanhotos que atingiu Judá foi 

de uma severidade incomum. Joel comparou o ataque dos gafanhotos com um ataque 

de um exército humano com soldados muito bem preparados, um exército que não teria 

piedade alguma, destruindo e levando devastação por onde quer que passasse. Cada 
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setor da sociedade e cada faixa etária sentiria grandemente o efeito da destruição e, 

por isso, para terem alívio da duríssima disciplina divina, teriam que se arrepender, 

teriam que clamar por ajuda e teriam que expressar interior e exteriormente a sua 

humilhação e a necessidade de intervenção divina. Teriam que reconhecer que a 

salvação só está em Deus. 

Aquela praga de gafanhotos e a atitude que Deus requeria do seu povo eram uma 

figura do que aconteceria no futuro. Haveria um dia de trevas e tristeza e somente 

aqueles que tivessem um coração limpo e correto diante de Deus poderiam suportar 

aquela provação. Somente por meio do arrependimento e pela fé o povo poderia 

esperança de que o Senhor seria compassivo com eles trazendo-lhes a restauração. 

Como vimos nos estudos anteriores, diante do clamor do povo Deus lhes respondeu e 

essa resposta envolvia cinco aspectos bem distintos: 

Em primeiro lugar houve a promessa da restauração da terra (2.18-26), sabendo-se que 

da terra o povo teria que tirar sua subsistência. 

Em segundo lugar houve a promessa da habitação de Deus entre o povo (2.27), e como 

consequência o povo não seria mais envergonhado diante das outras nações. 

Em terceiro lugar houve a promessa de um despertamento espiritual nunca visto (2.28-

32), haveria um derramamento do Espírito Santo de Deus que atingiria todas as classes 

da sociedade: homens idosos, jovens, mulheres, moças, servos, servas e todas 

pessoas livres. Haveria sinais cataclísmicos e haveria a bênção de que todo aquele que 

invocasse o nome do Senhor seria salvo. Nos dias iniciais da igreja, houve uma 

manifestação espiritual extraordinária e Pedro, inspirado pelo Espírito Santo apregoou 
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que aquele evento que acontecia no dia de Pentecostes era o cumprimento dessa 

profecia. 

Em quarto lugar houve a promessa de que Deus julgaria as nações contrárias ao seu 

povo (3.1-17) e assim como tinham tratado ao povo de Deus eles também seriam 

tratados. Naqueles dias, todos conheceriam que Deus é o Senhor e Soberano. 

Em quinto lugar houve a promessa da restauração (3.18-21), Judá receberia uma 

bênção especial e seria destacado entre as nações. Haveria bênçãos materiais com o 

consequente afastamento dos ímpios do meio do povo, haveria muita produtividade e 

abundância, mas sem dúvida, o fato de Deus estar habitando no meio do seu povo era 

a bênção maior. Essa era a bênção da restauração. 

Por isso o título para esses versos finais da profecia de Joel é: 

A bênção da restauração 

Jl 3.18-21 

Introdução 

Querido amigo chegamos ao ponto culminante do livro das profecias de Joel.  

O profeta de Deus iniciou o seu ministério declarando dramaticamente a devastação da 

terra do povo de Deus. Essa devastação aconteceria devido ao ataque impressionante 

de uma praga de gafanhotos. A terra da promessa seria transformada num deserto, 

sem vida e seco. Porém o profeta termina o livro num êxtase, ao invés de seca haveria 

o reverdejamento da terra, ao invés da improdutividade, haveria abundância, ao invés 

do afastamento de Deus, o Senhor habitaria entre o seu povo não o deixando mais ser 

envergonhado. Uma completa mudança que foi ocasionada pelo arrependimento e 

busca do Senhor.  
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O que essa mudança nos mostra é que independente da situação específica, 

independente de qualquer merecimento por algo de bom que o povo tenha feito essa 

mudança mostra a misericórdia de Deus para com seu povo perdoado. 

Deus havia restaurado o seu povo, depois da severa disciplina da devastação que 

provocou privações de todos os tipos. O povo, então, pediu o perdão divino para voltar 

às bênçãos da comunhão com o Senhor. Depois do arrependimento e da mudança de 

vida, para aqueles que temem a Deus e andam nos caminhos o Senhor sempre se 

mostra bondoso e perdoador. Essa é uma lição que temos que incorporar em nosso 

viver diário. 

Como afirmamos anteriormente a maioria dos profetas mostra essa mudança e acena 

para a restauração que o Senhor concede ao seu povo quando ele se arrepende. Assim 

também podemos ver nos últimos capítulos do livro de Ezequiel. A mensagem de 

Ezequiel se torna positiva. Ele fala sobre a restauração de Israel e sobre a beleza da 

comunhão do povo fiel com Deus. A mensagem ofereceu esperança aos que sofriam, e 

também contribuiu para a expectativa nacional da vinda do Messias.  

E, assim como em Ezequiel, aqui também, em Joel temos versículos que se dirigem 

aos montes de Israel, dizendo que homens e animais seriam multiplicados para andar 

em paz sobre eles. Essa é uma demonstração de que quando Deus age em favor do 

seu povo o seu agir é abrangente e traz imensa alegria e satisfação. 

“Naquele dia” (conf. 3.18) liga este trecho com as mensagens da restauração de 

Jerusalém e da lamentação por terem rejeitado o Bom Pastor. Descreve também as 

condições do Reino Messiânico 
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Haveria uma fonte aberta para remover o pecado e a impureza do povo. O sangue que 

seria arpergido, serviria para a expiação dos pecados. O perdão verdadeiro é uma das 

principais características da Nova Aliança (conf. Jeremias 31:34; Hebreus 8:12). A 

remoção da impureza de Jerusalém espiritual frisa a natureza do Reino, um lugar santo. 

O lugar onde Deus habita só pode ser santo. E Deus, como perdoador purificará, 

santificará o seu povo ao conceder a preciosa bênção da restauração.   

O princípio que esses versos finais nos dão como promessa para aplicarmos em 

nossas vidas se vê nessa frase: 

Somente Deus por seu amor misericordioso pode nos conceder a bênção da 

restauração 

Nestes versos finais encontramos três aspectos da bênção da restauração 

concedida por Deus: 

O 1º aspecto da bênção da restauração é reconhecermos no Senhor o suprimento 

necessário, vs. 18-19 

18 E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros 

manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas; sairá uma fonte 

da Casa do SENHOR e regará o vale de Sitim. 19 O Egito se tornará uma 

desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que 

fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente.  

 

Esses últimos versos do livro de Joel (vs. 18-21) destacam algumas das maravilhosas e 

ricas bênçãos que Deus tem reservadas ao seu povo. Cada um dos aspectos aqui 



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: Joel 3.18-21 
TEMA: A bênção da restauração 
Nº 1030 Data da produção: jul/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves  

8 
descritos são chaves para o que se poderia considerar como a restauração da aliança 

entre Deus e o seu povo.  

No verso 18, E há de ser que, naquele dia ... vincula estas promessas com o que fora 

afirmado no verso 17. O que marcaria e o que marca essa diferença é a presença do 

Senhor. 

Ainda no verso 18, outra das principais promessas tem a ver com a fertilidade da terra: 

... os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite ... A figura é apropriada 

a proclamação profética de restauração (conf. Am 9.13). Assim era a terra que Deus 

tinha prometido e reservado para o seu povo (conf. Êx 3.8). O que tinha sucedido com 

eles através da praga dos gafanhotos era exatamente o contrário das antigas 

promessas de Deus. Como não tinham sido fiéis ao Senhor, tinham sofrido o terrível 

castigo. 

Continuando ainda no verso 18, a expressão: ... todos os rios de Judá estarão cheios 

de águas ... significa a mudança de sequidão, de estiagem, de desertificação em 

fertilidade, em frutificação, em abundância. A abundância do precioso líquido era 

garantia do sustento em todos os aspectos da vida na terra prometida. A promessa era 

de que a criação estaria sendo restaurada. A criação que agora geme, sob a escravidão 

da corrupção, também será atendida pelo Senhor e assim será restaurada (conf. Rm 

8.21-25). Mas, a figura se amplia ainda mais com essa expressão que indica uma ação 

clara de Deus: ... sairá uma fonte da Casa do Senhor e regará o vale de Sitim ... 

Sem dúvida esse manancial de águas vem do Templo do Senhor (conf. Ez 47:1; comp. 

com Zc 14:8; Ap 22:1-2), e, o significado dessa figura é especial: Deus, desde a sua 

morada proverá todo o sustento necessário para uma vida próspera para o seu povo. O 
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vale de Sitim, ou o vale das “acácias” contém a idéia de transformar um vale 

improdutivo em algo fértil e capaz de prover água necessária mesmo que fosse para os 

lugares mais áridos. Como bem descreve César (2004, p.107) O vale das Acácias, 

outrora com sulcos vazios e cheios de torrões, agora é outro! Parece a segunda edição 

do jardim do Éden, regado, florido e perfumado. Tudo por causa de uma fonte que flui 

do Templo do Senhor.  

No verso 19 temos outra bênção em que Deus oferece a sua proteção ao seu povo 

agora restaurado. Nesse oráculo de proteção, a menção de que ... O Egito se tornará 

uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado ... certamente representam 

todos os outros povo que tem agido com violência contra os filhos de Judá, ... em cuja 

terra derramaram sangue inocente (conf. 1Rs 14:25-26; 2Rs 23:29; Obadias 1-21).  

O 2º aspecto da bênção da restauração é reconhecermos o Senhor habitando 

entre seu povo, vs. 20 

20 Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração.  

É por meio dessas palavras que percebemos a importância e a razão pela qual  Deus 

oferece sua proteção permanente.  

A esse fato deve-se acrescentar o sentido de segurança e estabilidade: ... Judá, 

porém, será habitada para sempre ... a oferta de proteção oferece um vivo contraste 

em relação com o que devem esperar as demais nações. Yahweh promete permanecer 

em Jerusalém, e isso, sem dúvida, significa segurança e estabilidade. A mensagem que 

o vale das Acácias passa, em contraste com o vale da Decisão é a da transformação 

que a comunhão com Deus proporciona na vida daquele que confia no Senhor. 
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O 3º aspecto da bênção da restauração é reconhecermos o Senhor como 

santificador do seu povo, vs. 21 

21 Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o SENHOR habitará 

em Sião. 

O verso 21 deve ser bem interpretado e o seu significado parece estar ligado a última 

frase do verso 19 e sugere que Deus não deixará passar sem punição nenhum ato 

criminoso cometido contra o seu povo. 

Deus promete vingar ... o sangue inocente ... derramado. Deus é o vingador do seu 

povo (conf. Ap 6.10-17). ... porque o Senhor habitará em Sião, deve ser entendido 

como um grito de vitória! O senhor estar presente em meio ao seu povo e estar no seu 

trono e dali fazer conhecer a sua vontade é sinal de vitória.  

A salvação deste povo não foi por mérito dele, mas porque Deus agiu por amor do seu 

próprio nome (conf. Ez 36:21-32) 

Conclusão 

Deus restaurou Judá à sua terra. O povo arrependido, sente nojo de si mesmo pelas 

suas abominações (conf. Ez 36:31), e por isso Deus purifica os homens dos seus 

pecados. Você já invocou o nome do Senhor? Você já é salvo? Você já foi lavado no 

sangue de Cristo? 

Que Deus te abençoe nessa avaliação. Um abraço. Até o próximo programa com os 

aspectos introdutórios de 1Pedro. 2760 

 


