
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

TRISTEZA PARA O ARREPENDIMENTO 
Joel 1.1-14 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos o nosso 
estudo no texto do profeta Joel. Esse primeiro capítulo vamos estudá-lo em 
duas oportunidades. Hoje no primeiro texto vamos estudar Joel 1.1-14 que nos 
fará refletir sobre a necessidade do arrependimento e, sobre como Deus usa 
as dificuldades que nos atingem para que abramos os olhos e nos voltemos a 
ele, em arrependimento. 

 
Como dissemos no programa passado, o que sabemos sobre Joel 

vem do próprio livro. 
 
Os estudiosos sugerem várias datas, mas reconhecem que as 

evidências não são conclusivas. Entretanto, temos optado pela data mais 
anterior, uma data no nono século a.C. 

 
Mas, independentemente da biografia do autor e a data da 

composição, a mensagem do livro é clara. Joel avisa sobre a vinda do Dia do 
Senhor, um dia de escuridão e castigo.  

 
Mas, a mensagem tem outro lado, um lado muito mais positivo. 

Das trevas vem a luz, e Joel profetiza sobre a descida do Espírito Santo e as 
consequentes bênçãos espirituais derramadas sobre os que invocam o nome 
do Senhor (Atos 2:16-21). 

 
Essa mensagem deveria ser repetida, deveria ser proclamada 

pelas futuras gerações (v. 3). Essa mensagem deveria ser divulgada pelas 
gerações porque todos tem que saber que existe uma história.  

 
A história de Deus, que revela que Deus é santo, que Deus é justo, 

que Deus é severo e zeloso para com o seu povo. Todas as gerações devem 
saber que por outro lado Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus é 
gracioso, Deus é bondoso e Deus é amor.  

 
Mas, além disso, todas as gerações devem saber que existe a 

história do homem. O homem pecador, o homem que se afastou de Deus, o 
homem que não pode ter comunhão com Deus por causa do seu pecado. Mas, 
também, por outro lado, as gerações futuras devem saber que existe a história 



      

 

do povo de Deus restaurado, do povo de Deus perdoado, do povo de Deus 
abençoado.  

 
Essa história não pode ficar parada, guardada, arquivada, 

mofada. Tem que sair dos arquivos e das estantes, como disse o profeta: 
Contem aos seus filhos o que aconteceu, e ele aos seus netos, e os seus 
netos, à geração seguinte (v.3) (CESAR, 2004, p.89). 

 
Assim como Deus deu essa palavra ao profeta Joel e ordenou que 

essa história fosse divulgada a todos, assim também nós devemos divulgá-la e 
o que temos feito através desse programa é exatamente isso. Temos, pela 
graça de Deus, divulgado, proclamado e testemunhado a história de Deus e a 
história do homem.  

 
Temos proclamado que o pecado causou separação entre nós e o 

nosso Deus (Is 59.2), mas ao mesmo tempo temos testemunhado que ... onde 
abundou o pecado, superabundou a graça ... (Rm 5.20).  

 
Os detalhes dessa história podemos ver por toda essa profecia de 

Joel e especificamente refletiremos sobre ela nesse primeiro capítulo. 
 
Quando observamos detalhadamente o texto percebemos que o 

evento que serve de pano de fundo para a profecia (a praga de gafanhotos 
descrita a partir do versículo 4) foi uma calamidade triste e inédita na 
experiência do povo (vs. 2-3).  

 
Nos versos seguintes, Joel descreve quatro etapas da destruição 

dos gafanhotos: (1) Cortador; (2) Migrador; (3) Devorador; e (4) Destruidor.  
 
Joel mostra que cada onda comeu o que restou depois da 

anterior, deixando a terra completamente nua e devastada. Todo o povo 
sofreria. 

 
Joel desperta os bêbados para lamentar a destruição, pois a 

fonte do seu vinho foi destruída (v. 5). Ele descreve o ataque dos gafanhotos 
como se fosse um forte exército invadindo a terra (vs. 6-7), e, nos versos 
seguintes desse parágrafo, o profeta registra que a destruição pela praga 
trouxe sofrimento e lamentação, como a tristeza de uma noiva que já perdeu 
o seu marido (v. 8).  

 
Os sacerdotes também sofreriam e o seu lamento referia-se à 

falta de ofertas, consequência da destruição dos produtos do campo (vs. 9-
10,13).  

 
Na verdade, todas as classes do povo sofreriam por causa desta 

destruição (vs. 11-12). Diante desse quadro, o título para o nosso estudo se 
percebe nessa frase: 

 

A TRISTEZA QUE CAUSA O ARREPENDIMENTO 

 



      

 

Joel 1.1-14 
 

INTRODUÇÃO 

 
Assim como Deus inspirou Joel para nos estimular a contar para 

as futuras gerações sobre a maneira pela qual ele nos chama a atenção para 
o arrependimento, Paulo também foi usado para dizer: ... agora, me alegro 
não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para 
arrependimento; pois fostes contristados segundo Deus, para que, de 
nossa parte, nenhum dano sofrêsseis. Porque a tristeza segundo Deus 
produz arrependimento para a salvação, que a ninguém trás pesar; mas 
a tristeza do mundo produz a morte.  

 
Uma das características do verdadeiro profeta era e ainda é o 

cumprimento da sua predição. A palavra de Deus que ele anunciava ou 
anuncia, teria ou tem que ter um cumprimento a curto, médio ou longo prazo. 

 
Nesta profecia os homens a quem era dirigida a palavra seriam 

testemunhos de uma calamidade nacional comprovada durante seus dias. 
Naquela situação, assim como em nossos dias, Deus pode usar circunstâncias 
difíceis para nos chamar a atenção, e por isso, é possível afirmar que o 
princípio que esse texto nos traz, que o seu desafio para nós é sintetizado 
nessa frase: 

 

DEUS PODE TRAZER TRISTEZA À SUA VIDA PARA QUE VOCÊ SE 
ARREPENDA (2ª CO 7:9,10). 

 
Vamos constatar três aspectos dessa tristeza. 
 
Em 1º lugar constatamos o aspecto temporal da tristeza, vs. 1-

4: 
 

JOEL 1.1-4 
Versão Clássica 

JOEL 1.1-4 
Versão Bíblia Viva 

1. Palavra do SENHOR que foi dirigida 
a Joel, filho de Petuel. 
 
2. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, 
todos os habitantes da terra: 
Aconteceu isto em vossos dias? Ou 
nos dias de vossos pais? 
 
3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos 
filhos o façam a seus filhos, e os 
filhos destes, à outra geração. 
 
4. O que deixou o gafanhoto 
cortador, comeu-o o gafanhoto 
migrador; o que deixou o migrador, 

1. O SENHOR ENVIOU esta mensagem 
a Joel, filho de Petuel: 
 
2. Escutem bem, velhos de Israel! 
Ouçam todos! Vocês já ouviram, em 
toda a sua vida, em toda a história 
de seu povo, alguma coisa igual à que 
vou lhes contar? 
 
3. No futuro, contem isso a seus 
filhos; essa história terrível deve ser 
transmitida de geração a geração. 
 
4. Depois que o gafanhoto cortador 
deixar de devorar suas plantações, os 



      

 

JOEL 1.1-4 
Versão Clássica 

JOEL 1.1-4 
Versão Bíblia Viva 

comeu-o o gafanhoto devorador; o 
que deixou o devorador, comeu-o o 
gafanhoto destruidor. 

gafanhotos migradores comerão o 
que sobrou. Depois deles virão os 
gafanhotos saltadores e finalmente 
os gafanhotos devoradores. 

 
O primeiro versículo não nos oferece muita informação quanto 

ao profeta Joel, cujo nome significa “Jeová é Deus”. Mas, mesmo que não 
tenhamos essas informações, o importante é que o conteúdo dessa profecia é 
a Palavra de Deus que veio a Joel. 

 
Portanto, aqui temos a clara afirmação de que a fonte da 

mensagem é o próprio Deus e por isso ela é autoritária para todos nós. Essa 
mensagem deveria ser percebida ... 

 
✓ No presente: a mensagem causaria tristeza para os velhos 

e para todos os habitantes da terra – v. 2 (ouvi – presente); 
✓ No futuro: a mensagem de tristeza deveria ser dita às 

gerações futuras – v. 3. Não era para a mensagem ser 
esquecida pelas gerações futuras (importância); 

✓ No passado: a mensagem de tristeza, era inédita, pois 
ainda não acontecera no passado (na mocidade dos velhos 
nem no tempo dos pais destes) – v. 3; 

 
Mas, quem deveria ouvir esta palavra? 
 

✓ Deveriam ouvi-la os anciãos (vs. 2)  
✓ Deveriam ouvi-la os filhos, os netos e demais gerações 

para que o ensinamento e correção servisse de 
advertência do que aconteceu (v. 3).  

✓ Deveriam ouvi-la os ministros do Senhor (v. 9, 13). Eles 
eram os representantes do culto. Eram eles os que deviam 
orientar nos dias de angustia e calamidade.  

✓ Deveriam ouvi-la os ímpios (v. 5). Representados aqui 
pelos bêbados. 

 
Eles deviam saber o que o juízo de Deus inclui. Em meio à crise, 

é feito um chamado para se considerar seriamente a situação. Ao mesmo 
tempo descreve a devastação ocasionada pela praga dos gafanhotos. Os 
bêbados sofreriam muitíssimo porque se esgotaria a razão dos seus 
prazeres ... o mosto é tirado da vossa boca (v. 5). 

 
Em 2º lugar constatamos o aspecto da descrição da tristeza – 

vv. 4-12: 
 

JOEL 1.4-12 
Versão Clássica 

JOEL 1.4-12 
Versão Bíblia Viva 

4. O que deixou o gafanhoto 
cortador, comeu-o o gafanhoto 

4. Depois que o gafanhoto cortador 
deixar de devorar suas plantações, os 



      

 

JOEL 1.4-12 
Versão Clássica 

JOEL 1.4-12 
Versão Bíblia Viva 

migrador; o que deixou o migrador, 
comeu-o o gafanhoto devorador; o 
que deixou o devorador, comeu-o o 
gafanhoto destruidor. 
 
5. Ébrios, despertai-vos e chorai; 
uivai, todos os que bebeis vinho, por 
causa do mosto, porque está ele 
tirado da vossa boca. 
  
6. Porque veio um povo contra a 
minha terra, poderoso e inumerável; 
os seus dentes são dentes de leão, e 
ele tem os queixais de uma leoa. 
 
7. Fez de minha vide uma assolação, 
destroçou a minha figueira, tirou-lhe 
a casca, que lançou por terra; os seus 
sarmentos se fizeram brancos. 
 
8. Lamenta com a virgem que, pelo 
marido da sua mocidade, está 
cingida de pano de saco. 
 
9. Cortada está da Casa do SENHOR a 
oferta de manjares e a libação; os 
sacerdotes, ministros do SENHOR, 
estão enlutados. 
 
10. O campo está assolado, e a terra, 
de luto, porque o cereal está 
destruído, a vide se secou, as olivas 
se murcharam. 
 
11. Envergonhai-vos, lavradores, 
uivai, vinhateiros, sobre o trigo e 
sobre a cevada, porque pereceu a 
messe do campo. 
 
12. A vide se secou, a figueira se 
murchou, a romeira também, e a 
palmeira e a macieira; todas as 
árvores do campo se secaram, e já 
não há alegria entre os filhos dos 
homens. 

gafanhotos migradores comerão o 
que sobrou. Depois deles virão os 
gafanhotos saltadores e finalmente 
os gafanhotos devoradores. 
 
5. Bêbados, acordem e chorem! Pois 
todas as uvas foram destruídas e o 
vinho acabou completamente. 
  
6. Um grande exército de gafanhotos 
cobriu a terra. É um exército tão 
grande que não se pode contar e seus 
dentes são tão afiados como os dos 
leões! 
 
7. Eles acabaram com as minhas 
vinhas e arrancaram a casca das 
figueiras, deixando à vista o tronco e 
os galhos. 
 
8. Chorem de tristeza, e fiquem de 
luto como a jovem que perde o noivo 
antes do casamento. 
 
9. As ofertas de cereais de vinho que 
antes eram levadas ao templo foram 
cortadas; os sacerdotes estão quase 
morrendo de fome. Ouçam o choro 
dos ministros de Deus. 
 
10. Os campos estão vazios de 
colheitas. Em toda parte o que há é 
tristeza e pranto. O cereal, as uvas e 
o azeite acabaram. 
 
11. Vocês, fazendeiros, têm toda a 
razão para estarem abalados e 
abatidos; e vocês, que plantam uvas, 
têm toda razão para chorar. Chorem 
pelo trigo e pela cevada também, 
porque toda a colheita morreu. 
 
12. Os pés de uvas estão mortos; as 
figueiras estão morrendo; as tâmaras 
e as romeiras estão murchando; as 
maçãs secam nas árvores, e por isso 
toda a alegria murchou no coração 
dos homens. 



      

 

1. O agente causador da tristeza: v. 4 gafanhotos, porém, fica 
evidente que a causa primeira dessa devastação disciplinadora deve ser 
atribuída à Deus. Esses gafanhotos foram descritos como um povo inumerável 
e poderoso (são os gafanhotos que poderiam ter até bilhões em um enxame). 
Dentes de leão e queixais de leoa (força da destruição). A severidade desta 
praga de gafanhotos é descrita vivamente no verso 4. 

 
Segundo algumas versões bíblicas, o gafanhoto migrador, 

devorador, devorador ou destruidor são termos que parecem referir-se a 
diversas fases do desenvolvimento deste inseto. Os gafanhotos representam o 
instrumento do juízo (v. 4-6).  

 
Deus o chama de ... meu grande exército ... (2.25). Os exércitos 

sempre têm sido instrumentos de castigo e disciplina. É interessante observar 
as coisas das quais se vale Deus para que o seu povo regresse a ele.  

 
A fome, a pobreza e a seca representam os efeitos do juízo (v. 

10, 12, 16, 17). Nenhuma palavra pode ser mais gráfica e eloquente que esta. 
O juízo divino traz consequências dramáticas e é inevitável. Uma terrível 
calamidade é o que aguarda a todo que não se arrepende. 

 
Nesta cena há um lamento coletivo (jovens, crianças, noivos, 

sacerdotes, lavradores, bêbados etc.). Certamente um desastre pode servir 
aos propósitos divinos. Pode encontrar-se nele o meio para que o homem se 
volte para Deus e escute a sua voz. Os lamentos podem manifestar um 
profundo arrependimento. 

 
2. Os efeitos da tristeza: agricultura afetada, com destaque 

especial para a falta de vinho. Os rebanhos também foram afetados (cf. v. 
18), pois o campo foi assolado, deixando-os sem alimento. 

 
3. Os sacerdotes não tinham como oferecer ofertas de manjares 

(cereais) e de libação (vinho). Certamente uma das razões principais para 
levar a cabo este lamento comunitário é que a devastação da terra 
interrompeu a adoração continua no templo, a casa de Jeová. Alguns dos ritos 
de adoração requeriam a oferta vegetal (de cereais; Lv. 2:1–16; 6:14–23), e a 
libação de vinho que acompanhava aos sacrifícios de animais (Êx. 29:38–40; 
Nm. 28:3–8).  

 
Imagine você sem poder oferecer nada a Deus. Sem poder dar o 

dízimo, porque não tem dinheiro e sem poder louvar a Deus devido à grande 
tristeza. 

 
Em resumo: não havia alegria entre os filhos dos homens (v.12, 

cf. v. 8). 
 
Em 3º aspecto constatamos o aspecto da reação a tristeza – vv. 

13-14: 
 



      

 

JOEL 1.13-14 
Versão Clássica 

JOEL 1.13-14 
Versão Bíblia Viva 

13. Cingi-vos de pano de saco e 
lamentai, sacerdotes; uivai, 
ministros do altar; vinde, ministros 
de meu Deus; passai a noite vestidos 
de panos de saco; porque da casa de 
vosso Deus foi cortada a oferta de 
manjares e a libação. 
 
14. Promulgai um santo jejum, 
convocai uma assembleia solene, 
congregai os anciãos, todos os 
moradores desta terra, para a Casa 
do SENHOR, vosso Deus, e clamai ao 
SENHOR. 

13. Sacerdotes, vistam-se de pano de 
saco! Ministros do meu Deus, 
ajoelhem-se, chorando, por toda a 
noite, em frente do altar! Pois não 
haverá mais ofertas de cereais e 
vinho para vocês. 
 
14. Convoquem um jejum; anunciem 
que vai haver uma reunião solene. 
Reúnam os mais velhos, todo o povo 
no templo do Senhor seu Deus e ali, 
chorem diante dEle. 

 
Temos aqui imperativos, isto é, ordens específicas dirigidas aos 

religiosos, aos sacerdotes. A grande razão é porque a oferta de manjares e 
libação fora cortada.  

 
Os sacerdotes deveriam se vestir de pano de saco (expressão de 

profunda tristeza) e se lamentar. Além disso, teriam que reunir todo o povo 
para uma assembleia solene de santo jejum (arrependimento), na Casa do 
Senhor, clamando a Ele, pois estavam enfrentado o terrível dia do Senhor. 

 
Essa expressão tão usada pelos profetas deve ser bem entendida: 

Esse dia é uma referência a um futuro próximo onde os escritores sagrados 
pressagiavam um grande dia de juízo (Ml. 4:1); a iminente chegada de um 
Messias e para estes últimos tempos o retorno do Senhor em glória (1Ts 5:23; 
2Pe 3:10).  

 
Joel apresenta o dia de trevas e escuridão, de nuvem e de 

sombra, descritos pela invasão de gafanhotos como o dia de juízo, porém por 
outro lado, apresenta esse dia como o dia da chegada do Espírito Santo que 
inauguraria a era do evangelho.  

 
Nós os cristãos esperamos do Dia do Senhor. Será o dia mais 

glorioso que jamais existiu. Para alguns será o dia da vitória completa. Será o 
dia do grande encontro universal com todos os redimidos e os anjos; porém, 
sobretudo com nosso Senhor Jesus Cristo. Que admirável será esse dia! 

 
Porém, naquela ocasião, provavelmente o grupo que mais 

ressentia o terror desse dia de juízo eram os lavradores, os vinhateiros, 
aqueles que trabalhavam com a terra. A razão é óbvia: ... porque pereceu a 
messe no campo ... (v. 11).  

 
Toda colheita, todo o seu trabalho havia desaparecido, e com 

isso havia desvanecido a alegria dos filhos do homem (v. 12). A lista de 
produtos: trigo, cevada, vide, figueira, romeira, palmeira e macieira, talvez 



      

 

fosse só uma representação de tudo o que se havia perdido, aquilo que era 
necessário tanto para o consumo diário das pessoas como para os sacrifícios 
no templo. 

 
Neste lamento comunitário (v. 13, 14), os sacerdotes … 

servidores do altar, deviam ser os líderes. Eles melhor que ninguém podiam 
interpretar a seriedade de não ter o que oferecer a Deus (v. 13).  

 
Além disso, sua responsabilidade incluía o serviço de interceder 

pelo povo diante de Deus e dirigir a adoração pública. O chamado é para que 
os sacerdotes se entregue a oração fervente a favor do povo. Por outro lado, 
também deviam convocar o povo e aos líderes (anciãos) a uma assembleia 
pública na casa de Yahveh para dedicar-se ao jejum e a oração (v. 14). 

 

CONCLUSÃO 

 
“... ouvi e escutai ...” (v.2). A advertência é para todos nós. 

Deus pode usar um desastre como medida corretiva. A natureza de seu próprio 
juízo pode constituir-se em uma oportunidade para buscá-lo ou afastar-se 
definitivamente dele. 

 
Todo cristão também é sacerdote (1Pe 2:9; Ap 5:10), e de modo 

algum pode ficar sem ter o que oferecer a Deus. A sua vida tem que ser a 
maior oferta a Deus (Rm 12:1). 

 
Querido amigo, quando você passar por alguma grande tristeza 

não se esqueça, de transmitir o seu testemunho a outros. Deus tem um 
propósito em causar tristeza à sua vida: o arrependimento. Verifique a sua 
vida e arrependa-se para que você possa oferecê-la a Deus. 

 
Deus te abençoe, um abraço, até o próximo programa! 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/tristeza-para-o-arrependimento/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/tristeza-para-o-arrependimento/

