Resultados extraordinários, a promessa do
derramar do Espírito Santo
Leia Joel 2.16-32

O profeta Joel nos mostra que toda a
Igreja deve ser congregada, e toda a
congregação deve ser santificada ao Senhor.
Todavia, o profeta começa a particularizar os
que devem fazer parte dessa assembleia
solene:
Primeiro lugar: os anciãos deviam se
voltar para Deus –“ajuntai os anciãos” (v. 16).
Portanto, ele chamou aqueles que tinham a
maturidade para dar o exemplo.
Segundo lugar: os filhinhos e os jovens
devem se voltar para Deus - “reuni os
filhinhos” (v. 16). Por quê? Para não perder as
gerações futuras.
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Terceiro lugar: “reuni os que mamam”
(v. 16). Até mesmo as crianças precisam ser
discipuladas, consagradas ao Senhor.
Quarto lugar: os recém-casados. O
choro e o arrependimento pela nação deveria
ter prioridade sobre a alegria da lua de mel.
Em

quinto

lugar:

“chorem

os

sacerdotes, ministros do Senhor… e orem
dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor…” (v.
17). Esse clamor gerou arrependimento e
produziu resultados extraordinários na vida
do povo de Israel (v. 18-32). Ao invés da fome,
veio a fartura (v. 2.19,24). Ao invés da
opressão do inimigo, veio a libertação (v.
2.20). Ao invés de seca, vieram as chuvas
abundantes (v. 2.23). Ao invés de prejuízo,
veio a restituição (v. 2.25).
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Ao invés de vergonha, veio o louvor (v.
2.26). E depois, veio o derramar do Espírito
Santo:
Sobre toda a carne: sem preconceito
social. Família, membros, pastores e pastoras,
bispos e bispas, enfim, todos que se
arrependem e se convertem ao Senhor Deus.
Sobre os filhos e filhas: um derramar
sem distinção, acepção de sexo. As mulheres
são iguais perante Deus, e são vozes de Deus
na igreja.
Sobre os velhos e os jovens: Deus usa a
maturidade do velho dando sonhos e

esperança. E à juventude, cheia de vigor, Ele
revela os propósitos divinos. Ambos servem a
Deus em unidade de espirito
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Os servos e as servas: não há distinção
de classe e posição social, patrão ou
empregado, clero ou leigo(a), o derramar dá
poder para ambos na igreja e na instituição.
A partir do arrependimento e do mover
do

Espírito

evangelização

a

igreja
é

é

colocada

avivada,

e

a

em

prática,

alcançando aquele pecador que ainda não se
converteu. Onde há arrependimento do justo,
há conversão do ímpio. Aleluia, pois a
salvação de Deus vem para todos os povos da
terra (v. 32). Todo aquele que invoca o nome
do Senhor é salvo.

37

O Espirito Santo é derramado sobre
toda a carne, e a salvação alcança os que
creem.
Onde há arrependimento há conversão
pessoal,

familiar,

comunitária,

coletiva,

eclesial. Deus perdoa o pecador, sara a igreja
e transforma a sociedade.

Esse é o tempo de Deus para nós, um
tempo de arrependimento, de conversão e de
avivamento.
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Oração:
Senhor Jesus, encha-nos do Espirito Santo,
aviva-nos, e salve os pecadores através de
nós.
Pensamento para o dia:
Senhor, derrama do Teu Espírito outra vez. O
mesmo que o Senhor fez no Pentecostes, na
Inglaterra, na vida de Wesley. Derrama do Teu

Espírito sobre a minha vida, minha família e
sobre a nossa região.
Oremos:
Por uma vida e uma igreja cheia do Espírito
Santo.

| Rev. José Pontes Sobrinho
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