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Introdução: Possibilidade e Pressupostos
Possibilidade: Inferno – sofrimento intenso e eterno da parte de Deus!
Pressuposto 1: Profecia é pregação da lei de Deus para o presente.
P2: Profecia pode ter múltiplos cumprimentos
P3: Profecia tem uma perspectiva peculiar (tempo e quantidade)

P4: Profecia tem um caráter velado
P5: Deus não é o responsável moral pela maldade humana e pelos resultados
das maldições que vieram sobre a criação.

Joel, o Profeta do Dia do Senhor.
• Data: Séc 9º (pré-exílio) ou 6º-4º (pós-exílio)
• Situação Histórica
– Praga de gafanhotos
– Seca
– Iminente destruição por um exército do norte

Joel, o Profeta do Dia do Senhor.
1.1 Título
1.2-14 A destruição recente por gafanhotos é prenúncio do
Dia do Senhor: considerem e lamentem.
1.14-20 A destruição recente pela seca é prenúncio do Dia
do Senhor: considerem a lamentem.
2.1-11 O que está ruim vai piorar! O dia do Senhor sobre
seu povo.

Joel, o Profeta do Dia do Senhor.
2.12-17 Convocação ao arrependimento e conversão:
fugindo da ira do Dia do Senhor
2.18—3.21 Deus muda a situação do seu povo: Proteção do
Dia do Senhor e o Dia do Senhor sobre outros povos.
• 2.18-27 Deus livra o seu povo e restaura a sua terra
• 2.28-32 Deus renova o seu povo por meio do Espírito
• 3.1-21 O Dia do Senhor: dia de destruição e restauração

O Dia do Senhor em Joel: Lições

O Dia do Senhor tem múltiplos cumprimentos
O Dia do Senhor pode ser localizado ou mundial
O Dia do Senhor é contra Israel e contra outras nações
O Dia do Senhor é dia de julgamento e grande violência
Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo do dia do Senhor.

O Dia do Senhor no Antigo Testamento
O Dia do Senhor vem sobre diferentes
nações e épocas.
Destruição de Edom
(Ob, 845 a.C.)

Exílio Assírio de
Israel (Am 5.18, 20,
722 a.C.)

Exílio Babilônico de
Judá (Ez 13.5; Sf
1.7, 605-586 a.C.)

Derrota do Egito pela
Babilônia (Ez 30.3;
Jr 46.10, 568 a.C.)

Queda da Babilônia
(Is 13.6, 539 a.C.)

Destruição de muitos
povos (Jl 3.14; Ob
1.15)

O Dia do Senhor no Antigo Testamento

Aspectos do Dia do Senhor no AT
Iminente

Dia de julgamento
e destruição

Impacto local e
global

Subversão da
ordem criada

Mediado ou
imediato

Manifestação
terrível da Ira de
Deus

O Dia do Senhor no Antigo Testamento
• Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente; para pôr a
terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. (Isaías

13:9)
• Porque aquele dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para
ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará, e se fartará, e se
embriagará com o sangue deles; pois o Senhor Deus dos exércitos tem um
sacrifício na terra do Norte junto ao rio Eufrates. (Jeremias 46:10)

• Ai de vós que desejais o dia do Senhor! Para que quereis vós
este dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. (Amós 5:18)

O Dia do Senhor no Antigo Testamento
• Filhos mortos e olhos vazados (2Rs 25.7; Jr 39.7, 52.11)

• Grávidas rasgadas pelo meio (2Rs 8.12; 15.16; Jr 31.8; Os 13.16, Mt
24.19)
• Mulheres comendo seus filhos por causa da fome (2Rs 6.24-30; Lv.
26:29, Jr 19:9; Lm 2:20)
• Cabeças, crianças e pessoas esmagadas (Sl 110.6; Is 13.16, 63.1-6)
• Estupro (Is 13.16; Jl 3.3; Zc 14.2)

O Dia do Senhor no Novo Testamento
Dia do Senhor
Jesus (1Co 5.5;
2Co 1.14)

Inaugurado com a
vinda do Espírito
(At 2.20)

Vem como ladrão
(1Ts 5.2; 2Pe 3.10)

Ainda futuro (1Co
5.5; 2Co 1.14; 2Ts
2.2)

Subversão da
ordem da criação
(2Pe 3.10; Ap
1.10)

O pecado não é algo irrelevante ou de pouca
importância
A ira de Deus contra o pecado é avassaladora
Deus vai acertar contas com indivíduos e
com nações
O Senhor será refúgio para os seus (Jl; 1 Ts
5.9-10; Ap)
Após o Dia do Senhor: Novos céus e nova
terra (2Pe 3.10-13)

