
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

O DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO SANTO 
Joel 2.28-32 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no capítulo 
dois da profecia de Joel. Vamos estudar o texto de Joel 2.28-32. Esse é um 
dos textos mais conhecidos dos cristãos, pois nos apresenta a profecia da vinda 
do Espírito Santo.  

 
Exatamente por causa desse texto, Joel é chamado de “o profeta 

do Espírito Santo”. 
 
O texto que vamos estudar hoje é por demais significativo, pois 

tanto Pedro (conf. At 2.16-21) como Paulo (conf. Rm 10.13) citaram essa 
passagem. Paulo a utilizou para proclamar a maneira pela qual alguém pode 
ser salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor é salvo.  

 
O Senhor, que sonda os nossos corações, vem em seu socorro e o 

salva. Essa palavra fora dita por Joel e foi confirmada por Paulo. 
 
Pedro utilizou-a quando da vinda do Espírito Santo. Pedro, em 

seu discurso no dia de Pentecostes associou esse trecho com os “últimos dias”. 
Portanto, é correto interpretarmos esse texto como uma profecia que foi 
cumprida, pelo menos em parte, na época inicial da igreja primitiva. Creio 
que o título adequado para o estudo é: 

 

A PROMESSA DO DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO SANTO 

 
Joel 2.28-32 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, quando observarmos todo o conteúdo dessa 

profecia percebemos que ela teve vários cumprimentos. 
 
A primeira parte da profecia foi cumprida no dia de Pentecostes 

quando o Espírito Santo foi derramado abundantemente para a proclamação 
mundial da salvação simplesmente pela fé e invocação do nome do Senhor.  

 
Quando observamos bem os detalhes desse texto profético 

percebemos que os sinais divinos da sua manifestação, afetarão o sol, a lua, 



      

 

as estrelas. Esses sinais não ocorreram nos dias de Joel, nem nos dias de Pedro, 
mas estão reservados para acontecerem um pouco antes do final do dia do 
Senhor (conf. Ap 6.12-17).  

 
O que percebemos ao estudarmos o texto de Atos, onde Lucas 

registrou a utilização que Pedro fez desse texto, é que Pedro usou o texto 
todo, pois é somente no verso 32 que temos a profecia de que a salvação é 
para todos, para todas e quaisquer pessoas que invocarem o nome do Senhor.  

 
Entretanto, a utilização de todo o texto não significa que todos 

os detalhes da profecia foram cumpridos nos dias iniciais da igreja cristã. Essa 
profecia pode ser comparada com a profecia da vinda do Messias: 

 

 ... Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu; o governo está sobre os 
seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai 
da eternidade, Príncipe da Paz; para que 
se aumente o seu governo, e venha paz 
sem fim sobre o trono de Davi e sobre o 
seu reino, para o estabelecer e o firmar 
mediante o juízo e a justiça, desde agora 
e para sempre.  

 
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto (conforme Isaías 9.6-7). 

Assim como parte desse texto foi cumprido no nascimento de Jesus Cristo 
(conf. Mt 1.23) e o restante dele será cumprido no futuro, quando da volta de 
Jesus Cristo; também essa profecia do derramamento do Espírito Santo, da 
possibilidade de salvação e da obra do terrível julgamento, na verdade, pode 
ser considerada como tendo três fases, totalmente distintas.  

 
Uma fase que já aconteceu, na vinda maravilhosa do 

derramamento do Espírito Santo (conf. vs. 28-29 e At 2.1-4), a segunda fase 
aconteceu, acontece e ainda acontecerá enquanto houver oportunidade de se 
invocar o nome de Jesus Cristo para ser salvo (conf. v. 32 e Rm 10.13) e a 
terceira fase, acontecerá como sinal da volta definitiva do Senhor Jesus Cristo 
(conf. v. 30-31 e Mc 13.24-26). 

 
Quando estudamos o conteúdo destas palavras que prometem um 

derramamento especial do Espírito Santo, devemos nos lembrar que o texto 
constata que haverá diferença na manifestação do Espírito Santo em relação 
às suas manifestações anteriores.  

 
É importante lembrarmos que por todo o Antigo Testamento o 

Espírito já se manifestava e atuava, desde a criação (conf. Gn 1.2). Nos tempos 
do Antigo Testamento o Espírito Santo agia em pessoas especialmente 
selecionadas e fazia isso temporariamente, como, por exemplo, com os 
setenta anciãos dos dias de Moisés (conf. Nm 11.16-17), com os diversos juízes 



      

 

(conf. Jz 14.6), com os reis (conf. 1Sm 11.6), com os profetas (conf. Jr 1.1-
10).  

 
Aqui Joel prediz uma nova obra do Espírito de Deus, disponível a 

todos, sem qualquer distinção: homens e mulheres; servos e senhores; velho 
e jovens, todos teriam o mesmo acesso a Deus, através do Espírito Santo. Por 
isso é possível percebermos nesse texto essa verdade aplicável a nós: 

 

TODOS PODEMOS SER GRATOS A DEUS PORQUE O ESPÍRITO 
SANTO FOI DERRAMADO GRATUITAMENTE POR SEU AMOR E 
GRAÇA. 

 
Neste texto encontramos três verdades sobre o Espírito Santo 

derramado a todos que o quiserem: 
 
A 1ª verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-

se à doação irrestrita, vs. 28-29: 
 

JOEL 2.28-29 
Versão Clássica 

JOEL 2.28-29 
Versão Bíblia Viva 

28. E acontecerá, depois, que 
derramarei o meu Espírito sobre toda 
a carne; vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, vossos velhos 
sonharão, e vossos jovens terão 
visões;  
 
29. até sobre os servos e sobre as 
servas derramarei o meu Espírito 
naqueles dias. 

28. Depois de derramar novamente 
as minhas chuvas, Eu derramarei o 
meu Espírito sobre todos vocês! Seus 
filhos e filhas profetizarão. Os velhos 
terão sonhos e os jovens terão 
visões. 
 
29. Derramarei o meu Espírito até 
sobre os seus escravos, sejam eles 
homens ou mulheres, 

  
Iniciamos as nossas reflexões sobre esses versos apontando cinco 

detalhes dessa verdade:  
 
1) O Espírito Santo é derramado depois do juízo e do 
arrependimento, pois é o melhor presente que confirma a 
presença de Deus em nosso meio; 
 
2) O Espírito Santo é dado aos filhos e filhas, pois é o melhor 
presente quando se deseja uma vida de obediência e santidade; 
 
3) O Espírito Santo é dado aos anciãos, pois ele é o melhor 
presente para uma vida de esperança e consolo; 
 
4) O Espírito Santo é dado aos jovens, pois é o melhor presente 
para uma vida vigorosa e vitoriosa;  
 
5) O Espírito Santo é dado aos servos e servas, pois é o melhor 
remédio para uma vida útil e benéfica. 



      

 

Por si só, esses cinco detalhes já nos revelam o quão grande é 
essa bênção que Deus nos concedeu. 

 
Entretanto, vale destacar que no texto hebraico, estes cinco 

versos constituem o capítulo 3 do livro de Joel. A expressão: … e acontecerá, 
depois … marca um tempo indefinido e futuro.  

 
O hebraico sugere a ideia de algo que acontecerá “com o correr 

do tempo”. A promessa do Senhor é espiritual, pois literalmente se disse: … 
derramarei o meu Espírito sobre toda a carne … Essa expressão tem um 
conteúdo profético, significando a capacitação para se entender, interpretar 
e proclamar a vontade de Deus. 

 
Não apenas permitirá a obediência às ordens do Senhor (conf. Ez 

36.26-27) como também permitirá um desenvolvimento mais profundo com o 
Deus criador (conf. Is 32:14-18; 44:3-5).  

 
A expressão … toda a carne … quer dizer que todos os seres 

humanos terão a possibilidade de receber o Espírito Santo. Essa promessa 
parece ter atendido o desejo que Moisés expressou de que todos fossem usados 
pelo Espírito Santo (conf. Nm 11.29).  

 
Todos, sem qualquer distinção poderão receber esse dom, esse 

presente especial de Deus. Os sonhos e as visões são meios pelos quais os 
antigos recebiam as mensagens proféticas e conheciam a vontade de Deus. 

 
A promessa é que Deus derramará seu Espírito como 

manifestação da sua graça divina. Pedro interpretou a vinda do Espírito Santo 
no dia de Pentecostes como cumprimento dessa promessa, aplicando-a a 
judeus e gentios. Todos podem usufruir desse presente especial! 

 
A 2ª verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-

se à manifestação poderosa e sinalizadora, vs. 30-31: 
 

JOEL 2.30-31 
Versão Clássica 

JOEL 2.30-31 
Versão Bíblia Viva 

30. Mostrarei prodígios no céu e na 
terra: sangue, fogo e colunas de 
fumaça.  
 
31. O sol se converterá em trevas, e 
a lua, em sangue, antes que venha o 
grande e terrível Dia do SENHOR. 

30. e colocarei símbolos estranhos na 
terra e no céu, sangue e fogo e 
colunas de fumaça. 
 
31. O sol vai virar escuridão e a lua 
vai se transformar em sangue, antes 
de chegar o grande e terrível dia do 
Senhor. 

  
Aqui também podemos perceber cinco detalhes dessa grandiosa 

manifestação:  
 
1) Haverá sinais que alterarão a natureza; 
 



      

 

2) Sangue, fogo e colunas de fumaça podem simbolizar o juízo 
divino; 
 
3) Alteração no funcionamento dos principais astros visíveis à 
olho nu; 
 
4) Essas manifestações acontecerão em antecipação, como um 
juízo do dia que virá; 
 
5) O grande e terrível dia do Senhor é uma forma de se expressar 
o período de julgamento a que o primeiro e o último profeta se 
referiram (conf. Jl 2.31 e Ml 4.5).  
 
Pode ser interpretado com o período final da “sétima semana” 

de Daniel, denominada por Jesus como “a grande tribulação” (conf. Mt 24.21; 
Ap 7.14). 

 
Em adendo a esses detalhes, esses versos parecem sugerir que o 

derramamento do Espírito Santo é outro sinal ou manifestação do dia do 
Senhor. A linguagem destes versos é linguagem apocalíptica, isto é, o profeta 
usa imagens simbólicas que se relacionam com os futuros planos divinos.  

 
A expressão mostrarei prodígios tem a ver com eventos 

extraordinários. Também a expressão … no céu e na terra incluem toda a 
natureza, tudo o que foi criado. E o que vem depois: … sangue, fogo, colunas 
de fumaça são figuras bélicas, tudo o que sucede quando há uma guerra.  

 
O profeta Joel descreve-nos os eventos e os seus resultados. São 

sinais cosmológicos, são figuras que acompanham o juízo (conf. Is 13:10; Mc 
13:24; Ap 6:12). Sem dúvida temos que recordar que muitas vezes o fogo é 
símbolo do juízo e da purificação.  

 
Esta é a razão pela qual alguns comentaristas entendem esses 

versos como a manifestação do juízo divino sobre as nações pagãs, como uma 
vingança do povo judeu, especialmente se levarmos em conta que o dia do 
Senhor será algo grande e terrível (conf. Ml 4.5). 

 
Porém, sem dúvida, o contexto parece apontar para o fato de 

que o derramamento do Espírito Santo estaria acompanhado de manifestações 
cósmicas ou sinais extraordinários.  

 
E como aconteceu que … de repente, veio do céu um som, como 

de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e 
apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como que de fogo, e pousou 
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
passaram a falarem outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que 
falassem … (At 2.2-4), certamente Pedro entendeu que esses detalhes eram 
a chave para se entender que a profecia de Joel se cumpria naquela 
manifestação. 

 



      

 

A 3ª verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-
se à doação constante e duradoura, vs. 32: 

 

JOEL 2.32 
Versão Clássica 

JOEL 2.32 
Versão Bíblia Viva 

32. E acontecerá que todo aquele 
que invocar o nome do SENHOR será 
salvo; porque, no monte Sião e em 
Jerusalém, estarão os que forem 
salvos, como o SENHOR prometeu; e, 
entre os sobreviventes, aqueles que 
o SENHOR chamar. 

32. Toda pessoa que pedir socorro a 
Deus será salva. Até mesmo em 
Jerusalém alguns escaparão, tal 
como o Senhor prometeu, porque Ele 
escolheu alguns para sobreviverem. 

  
Neste texto encontramos cinco detalhes dessa verdade que nos 

mostram o plano de salvação estruturado e estabelecido por Deus: 
 
1) Todos podem invocar o nome do Senhor, pois essa bênção não 
é restrita; 
 
2) O nome do Senhor é salvação, o nome de Deus é poderoso e 
muda a trajetória de uma vida; 
 
3) A salvação pertence ao Senhor (Jn 2.9); só ele pode nos 
conceder essa maravilhosa bênção; 
 
4) A referência a Jerusalém indica o local onde o templo estava, 
onde o nome de Deus era invocado; 
 
5) Os que invocam o nome de Deus e os que Deus chama serão 
salvos. 
 
Como dissemos, este verso 32 aponta para a maneira pela qual 

Deus pode nos salvar. 
 
Invocar o nome de Deus significa entrar em Comunhão com ele, 

em obediência e adoração (conf. Gn 4.26), é aceitar a Deus como nosso Deus. 
É a maneira de não ficar sob o juízo divino: é ser salvo, isto é, livrar-se da 
Praga de gafanhotos, como foi o caso do contexto apresentado por Joel, mas 
é também livrar-se do juízo final (conf. Rm 10.9-13). 

 
Além de Sião lembrar-nos que lá era o centro de adoração a 

Yahweh, a figura pode transmitir a ideia de segurança, proteção e salvação. 
É o lugar onde estarão os libertos. 

 
A promessa de salvação é para os que o Senhor chamar, uma frase 

que nos faz entender que se refere ao remanescente judeu que permaneceu 
fiel e obediente ao Senhor, mesmo em meio às calamidades e adversidades, 
ou pode referir-se àqueles que responderam ao convite divino para invocá-lo, 
buscando nele a salvação. 

 



      

 

Antes de concluirmos creio que é bom destacarmos e firmarmos 
outros detalhes: 

 
✓ A revelação progressiva de Deus por todo o Antigo 

Testamento nos apresentou a presença do Espírito Santo 
que vinha sobre as pessoas por determinado tempo e 
depois os deixava (conf. Jz 14.6 e 16:20).  

 
✓ Joel mostra-nos que a vinda do Espírito como evento 

histórico e universal é permanente. A vinda do Espírito 
substituiu a Jesus e capacitou com poder os seus 
discípulos.  

 
✓ Deus, o Pai, se manifestou como criador e sustentador. 

Depois, Jesus, o Filho manifestou-se como o salvador, mas 
ficou apenas trinta e três anos conosco.  

 
✓ Com a chegada do Espírito Santo, Deus, o Pai, e Deus, o 

filho “tabernacularam” para sempre conosco. Ele tornou 
a sua igreja como sua morada permanente. (conf. 1 Cor. 
6:19; 2 Cor. 6:16; Mat. 28:20b). 

 

CONCLUSÃO 

 
Eu espero, em Deus, que você que está me ouvindo já tenha 

invocado a presença do Espírito Santo em sua vida e se ainda não o fez, esta 
é a hora de assim proceder. 

 
Um abraço e até o próximo programa! 
  
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-derramamento-do-espirito-santo/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-derramamento-do-espirito-santo/

