


A palavra do 
Senhor que veio 
a Joel, filho de 

Petuel.
Joel 1.1







Ouçam isto, anciãos; 
escutem, todos os 

habitantes do país. Já 
aconteceu algo assim nos 

seus dias? Ou nos 
dias dos seus 

antepassados? 
Joel 1.2



É dia de trevas e de escuridão, 
dia de nuvens e negridão. 

Assim como a luz da aurora 
estende-se pelos montes, um 
grande e poderoso exército se 
aproxima, como nunca antes se 

viu nem jamais se verá nas 
gerações futuras.

Joel 3.2



O que o gafanhoto cortador 
deixou o gafanhoto peregrino 

comeu; o que o gafanhoto 
peregrino deixou o gafanhoto 
devastador comeu; o que o 

gafanhoto devastador deixou 
o gafanhoto devorador 

comeu.
Joel 1.4



Arrasou as minhas 
videiras e arruinou as 

minhas figueiras. 
Arrancou-lhes a casca, 
e derrubou-as, deixando 

brancos os seus 
galhos. 

Joel 1.7



Desesperem-se, 
agricultores, chorem, 
produtores de vinho; 

fiquem aflitos pelo trigo 
e pela cevada, porque a 
colheita foi destruída.

Joel 1.11



A vinha está seca, e a 
figueira murchou; a 

romãzeira, a palmeira e a 
macieira, todas as árvores 
do campo secaram. Secou-

se, mais ainda, a alegria dos 
homens.

Joel 1.12



Não é verdade que a 
comida foi eliminada diante 
dos nossos próprios olhos, 

e que a alegria e a 
satisfação foram 

suprimidas, do templo do 
nosso Deus?

Joel 1.16



As ofertas de cereal e as 
ofertas derramadas foram 
eliminadas do templo do 
Senhor. Os sacerdotes, 
que ministram diante do 

Senhor, estão de luto.
Joel 1.9



As sementes estão 
murchas debaixo dos 
torrões de terra. Os 

celeiros estão em ruínas, 
os depósitos de cereal 

foram derrubados, pois a 
colheita se perdeu. 

Joel 1.17



A vinha está seca, e a 
figueira murchou; a 

romãzeira, a palmeira e a 
macieira, todas as árvores 
do campo secaram. Secou-

se, mais ainda, a alegria
dos homens.  

Joel 1.12



Não é verdade que a 
comida foi eliminada diante 
dos nossos próprios olhos, 

e que a alegria e a 
satisfação foram 

suprimidas, do templo do 
nosso Deus? 

Joel 1.16



1ª REAÇÃO: Lamento, 
choro, clamor e...



O Senhor levanta a sua voz à 
frente do seu exército; Como é 

grande o seu exército! Como são 
poderosos os que obedecem à 

sua ordem! Como é grande o dia 
do Senhor! Como será terrível! 

Quem poderá suportá-lo? 

Joel 2.11



Acordem, bêbados, e 
chorem! Lamentem todos 

vocês, bebedores de vinho; 
gritem por causa do vinho 

novo, pois ele foi tirado dos 
seus lábios. 

Joel 1.5



Pranteiem como uma 
virgem em vestes de 
luto que lamenta pelo 

noivo da sua 
mocidade.  

Joel 1.8



Desesperem-se, 
agricultores, chorem, 
produtores de vinho; 

fiquem aflitos pelo trigo e 
pela cevada, porque a 
colheita foi destruída.  

Joel 1.11



Ponham vestes de luto, ó 
sacerdotes, e pranteiem; chorem 

alto, vocês que ministram perante o 
altar. Venham, passem a noite 

vestidos de luto, vocês que 
ministram perante o meu Deus; pois 

as ofertas de cereal e as ofertas 
derramadas foram suprimidas do 

templo do seu Deus. 
Joel 1.13



2ª REAÇÃO: 
Cultivar esperança



Decretem um jejum santo; 
convoquem uma assembleia 

sagrada. Reúnam as 
autoridades e todos os 

habitantes do país no templo 
do Senhor, do seu Deus, e 

clamem ao Senhor.
Joel 1.15



Agora, porém, declara o 
Senhor, voltem-se para 
mim de todo o coração, 
com jejum, lamento e 

pranto. 

Joel 2.12



Rasguem o coração, e não as 
vestes. Voltem-se para o 

Senhor, para o seu Deus, pois 
ele é misericordioso e 

compassivo, muito paciente e 
cheio de amor; arrepende-se, e 

não envia a desgraça.  

Joel 2.13



Que os sacerdotes, que ministram 
perante o Senhor, chorem entre o 

pórtico do templo e o altar, orando: 
Poupa o teu povo, Senhor. Não 
faças da tua herança motivo de 

zombaria e de piada entre as 
nações. Porque se haveria de dizer 
entre os povos: Onde está o Deus 

deles?   
Joel 2.17



3ª REAÇÃO: Ficar de olho 
nas implicações Futuras



Então o Senhor 
mostrou zelo por 
sua terra e teve 
piedade do seu 

povo.  
Joel 2.18



O Senhor respondeu ao seu 
povo: Estou lhes enviando 
trigo, vinho novo e azeite, o 
suficiente para satisfazê-los 
plenamente; nunca mais farei 
de vocês motivo de zombaria 

para as nações.
Joel 2.19



Levarei o invasor que vem do norte 
para longe de vocês, empurrando-o 

para uma terra seca e estéril, a 
vanguarda para o mar oriental e a 
retaguarda para o mar ocidental. E 
a sua podridão subirá; o seu mau 
cheiro se espalhará. Ele tem feito 

coisas grandiosas!

Joel 2.20



Não tenham medo, 
animais do campo, pois as 
pastagens estão ficando 
verdes. As árvores estão 
dando os seus frutos; a 
figueira e a videira ficam 

carregadas.    
Joel 2.22



Ó povo de Sião, alegre-se e 
regozije-se no Senhor, no seu 

Deus, pois ele lhe dá as 
chuvas de outono, conforme a 

sua justiça. Ele lhe envia 
muitas chuvas, as de outono 

e as de primavera, como 
antes fazia.

Joel 2.23



As eiras ficarão 
cheias de trigo; os 

tonéis transbordarão 
de vinho novo e de 

azeite. 
Joel 2.24



Vou compensá-los pelos anos 
de colheitas que os gafanhotos 

destruíram: o gafanhoto 
peregrino, o gafanhoto 

devastador, o gafanhoto 
devorador e o gafanhoto 

cortador, o meu grande exército 
que enviei contra vocês. 

Joel 2.25



E, depois disso, derramarei 
do meu Espírito sobre todos 
os povos. Os seus filhos e as 
suas filhas profetizarão, os 

velhos terão sonhos, os 
jovens terão visões.  

Joel 2.28



Não tenha medo, ó 
terra; regozije-se e 
alegre-se. O Senhor 

tem feito coisas 
grandiosas!

Joel 2.21



Vocês comerão até ficarem 
satisfeitos, e louvarão o nome 
do Senhor, o seu Deus, que fez 
maravilhas em favor de vocês; 
nunca mais o meu povo será 

humilhado.    

Joel 2.26



RETRIBUIÇÃO AOS 
INIMIGOS

3ª REAÇÃO:
Ficar de olho nas 

implicações Futuras



O Senhor rugirá de Sião e de 
Jerusalém levantará a sua 

voz; a terra e o céu tremerão. 
Mas o Senhor será um 

refúgio para o seu povo, uma 
fortaleza para Israel.      

Joel 3.16



reunirei todos os povos e os 
farei descer ao vale de Josafá. 

Ali os julgarei por causa da 
minha herança, Israel, o meu 
povo pois espalharam o meu 

povo entre as nações e 
repartiram entre si a minha 

terra.       
Joel 3.2



Despertem, nações; 
avancem para o vale de 

Josafá, pois ali me 
sentarei para julgar 

todas as nações 
vizinhas.            

Joel 3.12



Multidões, multidões 
no vale da Decisão! 

Pois o dia do Senhor 
está próximo, no vale 

da Decisão.             
Joel 3.14



Que é que vocês têm contra 
mim, Tiro, Sidom, e todas as 

regiões da Filístia? Vocês estão 
me retribuindo por algo que eu 

lhes fiz? Se estão querendo 
vingar-se de mim, com agilidade 

e rapidez me vingarei do que 
vocês têm feito.              

Joel 3.4



VALE DA DECISÃO

3ª REAÇÃO:
Ficar de olho nas 

implicações Futuras


