
                         Estudo de Célula – Semana de 25 a 31/10/20  
 

SÉRIE – “Uma conversa com os profetas” 
 

Estamos em nosso sexto encontro dessa série e desde a lição passada iniciamos uma abordagem sobre o grupo 
dos profetas menores, com a análise do profeta Oséias, e hoje traremos para a nossa reflexão a vida do profeta 
Joel, que foi uma voz de consagração e também de avivamento tanto para os seus dias como para nós hoje. 
 

6º ESTUDO: UMA VOZ DE CONSAGRAÇÃO 
 
 

BASE BÍBLICA: “Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada.” 
Joel 2.15  
 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a refletirem sobre a necessidade de consagração para a manifestação do 
Espírito Santo em nossa vida, família e na igreja local.  
 
 

COMPARTILHAMENTO: 

O texto mais conhecido do profeta Joel é sem dúvidas a narrativa de um derramar do Espírito Santo sobre todos 
os povos, texto este que Pedro utiliza em Atos 2.16-20 na ocasião em que os homens viveram na prática a 
manifestação dessa promessa em Jerusalém na Festa de Pentecostes. Todavia o contexto desta narrativa no 
capítulo 2 de Joel é construído sobre a perspectiva de uma consagração ao Senhor.     
 

1- ASSIM, COMO ACONTECEU NO TEMPO DE JOEL, DEUS QUER DERRAMAR SEU ESPÍRITO EM NÓS E 
PARA QUE ISSO ACONTEÇA, QUAIS ATITUDES DEVEMOS TER? 
 

Para estarmos prontos para o derramamento do Espírito Santo sobre nós e nossa igreja, é necessário:  
 

 

 CONSAGRAR NOSSA VIDA A DEUS - Joel 2.15 “Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, 
convoquem uma assembleia sagrada.” No contexto do Antigo Testamento as guerras e combates eram 
apresentados como parte da realidade da vida cotidiana do povo de Israel, seja na conquista territorial ou na 
defesa de seus patrimônios. Sempre que um alerta de perigo precisava ser emitido as trombetas eram 
tocadas no meio das cidades e assim os guerreiros se preparavam e se ajuntavam para defender a nação de 
qualquer tipo de ameaça. Por isso as trombetas não poderiam ser tocadas sem uma real ameaça. Então, 
quando eram tocadas todos da família eram surpreendidos e paravam tudo que estavam fazendo e focavam 
numa missão maior: voltar-se como nação para Deus! Que esta lição seja como o soar de uma trombeta para 
que hoje voltemos nossos corações inteiramente a Deus, consagrando tudo o que temos, tudo o que somos 
ao Senhor, nessa época onde isso é tão necessário. 
 

 RESPONDER AO CHAMADO HOJE – JOEL 2.15 “Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, 
convoquem uma assembleia sagrada.” Além da ordem de “tocar a trombeta em Sião” o texto também 
carrega duas expressões muito fortes: Decreto (decretem jejum santo) e convocação (convoquem uma 
assembleia sagrada). Os decretos eram emitidos por quem tinha autoridade (na maioria das vezes reis ou 
imperadores) e ganhavam circulação em todo o reino e nação. Como o povo estava sendo movido ao 
sobrenatural, a voz de maior autoridade era a profética. O profeta sabia que não havia derramar do Espírito 
(verso 28) sobre uma nação, que não fosse antecedido pela conexão de cada família a um posicionamento 
de renúncia, quebrantamento e busca por Deus. JOEL 2.13 “Rasguem o coração, e não as vestes. 
Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e 
cheio de amor; arrepende-se, e não envia a desgraça.” Que sejamos como família a resposta para a 
convocação do Senhor através de Joel que nos chama hoje para nos voltarmos a Deus que é misericordioso, 
paciente e cheio de amor. 

 

 DESFRUTAR DO DERRAMAR DO ESPÍRITO – JOEL 2.28 “E, depois disso, derramarei do meu Espírito 
sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens 
terão visão.” A promessa liberada por Joel se manifestou na vida dos discípulos na Festa de Pentecostes e 
continua acessível a nós hoje também, entretanto, da mesma maneira que o texto apresenta o derramar do 
Espírito de forma posterior com a expressão “depois disso”, percebemos que o tocar a trombeta, se 
consagrar a Deus e voltar nossos corações ao Senhor são sempre os primeiros passos para experimentar 
algo poderoso - “depois disso”. 
 

2- É tempo de tocarmos nossas trombetas e voltarmos nossos corações para Deus! Reflita nesse momento 
buscando ouvir a voz de Deus: O QUE PRECISA SER TIRADO DA SUA VIDA E O QUE PRECISA SER 
COLOCADO EM PRÁTICA PARA VIVER UM PODEROSO DERRAMAR DO ESPÍRITO EM VOCÊ E ATRAVÉS DE 
VOCÊ?     

Joel levou a nação à consagração a Deus, que hoje possamos também ser a voz de consagração para nossa 
casa e nossa família começando por nós.                                                                                        
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos ; sem 
santidade ninguém verá a Deus.” Hebreus 12:14 


