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05/13: “JOEL – Promessa da Efusão do Espírito” – Joel 1-3
“Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes à outra geração?”
(Jo 1.3)
Olá Amado(a).

O Profeta Joel tem seu livro com apenas 3 Capítulos. O seu tempo de ministério profético é
indefinido, embora a maioria acredite que ele haja profetizado no tempo de Isaías. Sua importância no
Cristianismo está por sua citação em diversos escritos do Novo Testamento, e, principalmente, por
haver profetizado acerca do tempo do derramamento do Espírito de YHWH sobre a Terra, fato citado
por Pedro no seu famoso discurso no dia de Pentecostes, quando a Igreja de Cristo recebe o Dom para
Testemunhar. Este fato é tido como o início do Ministério Profético da Igreja de Cristo sobre a Terra.
Seu nome não está correto nas Bíblias de edição cristã, mesmo nas Bíblias editadas em
hebraico. Como toda literatura afirma que seu nome significa “Yahu é DEUS”, este fato aponta para a
incongruência de seu próprio nome, Jo-El. Na verdade, El significa Deus, porém Jo jamais significará
o Nome do Eterno de Israel. Joel é, então, um nome falso do Profeta. Seu nome real, no hebraico, é
Yahuel, o que aponta para, de verdade, o significado real de seu nome – Yahu é DEUS.
Nesta visão, o Profeta aponta para a Soberania de YAHU ao confirmar Sua Promessa de Juízo,
para a qual ele sinaliza como “O Dia de YAHU” (As Bíblias cristãs afirmam Dia do SENHOR). Assim,
toda destruição e infortúnio apresentado no Capítulo primeiro é apontado como correspondente ao
Juízo Final de YAHU, já anunciado a partir do Capítulo 2, como escrito: “Tocai trombeta em Sião, e
dai o alarme no meu Monte Santo. Tremam todos os moradores da Terra, porque o Dia de YAHU
vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas” (2.1-2).
A insatisfação de DEUS pelos atos espirituais de Seu Povo é demonstrada nas seguintes
palavras do Profeta: “Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Voltai para YAHU vosso DEUS,
porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor” (2.13).
Porém, como em toda palavra profética, DEUS não nos deixa sem saída e sempre nos aponta
para um tempo de restauração, no futuro messiânico, onde todas as coisas estarão restauradas dentro de
novos princípios e condições. Esta é, exatamente, a diferenciação da Palavra Profética a ser entendida
na época de sua efetivação.
O ápice da Profecia de Joel se encontra nas palavras que definiram o início da Pregação
Evangélica, conhecido como o Dia de Pentecostes. Assim falou YAHU por Seu Profeta: “E depois,
derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os
vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. (...) E todo aquele que invocar o Nome de
YAHU será salvo, porque no Monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como YAHU
disse, entre os restantes que YAHU chamar” (2.28-32).
A seguir o Profeta nos apresenta a mesma colocação dada pelo Apóstolo João quando de sua
visão Apocalíptica. No Apocalipse João se refere ao grande embate final conhecido por Armagedom,
sendo que Joel nos apresenta este final no Vale da Bênção (Josafá), também referenciado como Vale da
Decisão, afirmando: “Porque o Dia de YAHU está perto, no Vale da Decisão” (3.14).
Sim Amado(a), não nos descuidemos em nossa vigilância! O Tempo desta Profecia se
aproxima. E não podemos estar descuidados em pretensas interpretações. No tempo atual,
presenciamos claramente o que Joel prediz mais ao final de seu Livro: “Mas Judá será habitada para
sempre, e Jerusalém, de geração em geração” (3.20).
Não podemos negar. Em nossos dias presenciamos tais palavras concretizadas! Mais, o
Evangelho restaurador de todas as Nações da Terra, também está presente em nossos dias, como
YAHU comunica por Seu Profeta: “Perdoarei o sangue que eu não tinha perdoado” (3.21).
Eu e você, Amado(a), somos resposta e prova viva de que DEUS a nós se referia. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

