
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
3. Um Deus Santo e Justo (Joel)  
 

Material Bíblico: Jl 1; 2:11, 28, 29, At 2:1-21; Jl 2:31, 32; Rm 10:13; Mt 10:28-31. 

 

Citações 
• "Santidade" é a palavra mais intimamente divina que há na Bíblia. J. A. Motyer 

• A Santidade em anjos e santos é meramente uma qualidade, mas em Deus é a própria 

essência. Thomas Brooks 

• A santidade de Deus é a sua glória, de mesma forma que sua graça é sua riqueza. Stephen 

Charnock 

• Precisamos primeiro nos tornar bons para que possamos fazer o bem, precisamos primeiro 

ser tornados justos para que nossas obras  possam agradar a Deus  - pois quando somos 

justificados pela fé em Cristo, então surgem as boas obras. Hugh Latimer 

• Deus é justo, e  é bom, e Ele é solvente. Matthew Henry 

• A bondade de Deus é a raiz de toda bondade, e nossa bondade, se  é que temos alguma, 

emana de Sua bondade. William Tyndale 

• Deus sempre se parece com Ele mesmo. João Calvino 

 

Perguntas 
 O que queremos dizer quando dizemos que Deus é  justo e reto ? Em quais circunstâncias 

queremos garantias da santidade e justiça de Deus? Por que  a mensagem de Joel é importante para 

nós hoje? Como você resumiria o que Joel está dizendo, e como isto se relaciona com a nossa 

compreensão da natureza  e do caráter de Deus? 

 

Resumo da Bíblia 
 Joel 1 relata uma época de fome desastrosa  causada por gafanhotos, quando esta terrível 

tragédia faz com que as pessoas clamem a Deus por ajuda. Com o arrependimento vem promessa 

de Deus de restauração no capítulo 2, em especial em Joel 2:28, 29 - NVI: "E depois disso 

derramarei do meu Espírito sobre todas os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os 

velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas  derramarei do meu 

Espírito naqueles dias." Pedro cita estes mesmos versos de Joel em sua pregação no dia de 

Pentecostes, como mostrado em Atos 2:1-21. Enquanto houver momentos terríveis pela frente, diz 

Joel, o fundamental é que "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Joel 2:32 NVI, 

repetido em Romanos 10:13. Matheus 10:28 nos lembra que Deus é quem está no controle. Ele 

acarretará o julgamento final, que será inteiramente justo e correto. 

 

Comentário 
 O modo como você se relaciona com este Deus "santo e justo" depende de quem você acha 

que Ele é, e de como você espera que ele aja, especialmente com você. A santidade é uma 

qualidade intrínseca de Deus, e muito diferente de nós, em nosso natureza caída. Mas isso não 

impede que Deus esteja presente, por que ele escolheu estar conosco, e nos chamar de amigos. Ele 

acaba com a separação entre nós e Ele transformando-nos, fazendo-nos santos. 

 Quando se trata de Deus ser justo, isso é simplesmente outra forma de dizer que Deus 

sempre faz o que é certo. Na verdade, a palavra em grego que é traduzida ora como retidão, ora 

como justiça  é a mesma. As ideias oriundas da “justiça humana que incluem algum grau de 

retaliação ou mesmo vingança não tem lugar se aplicadas a Deus. Então, não faz sentido definir 

Sua retidão e justiça como se em oposição uma à outra, pois Deus sempre, e invariavelmente, faz o 

que é verdadeiro, justo e correto. 

 Assim, reconhecendo que a palavra traduzida como justiça é a mesma traduzida por 

retidão, e que, justificar significa corrigir, tornar correto, o que Deus precisa fazer para fazer 

corrigir as coisas? No contexto em que Joel está,  significa desafiar aqueles que abandonaram a sua 



relação de aliança que tinham com Deus, e apelar para  que eles mudem e voltem-se para Ele. O 

papel profético que ressalta aos olhos quando estudamos os vários profetas menores é tão somente 

a mensagem de  advertência de Deus, pedindo o arrependimento do povo. Deus certamente usa a 

disciplina, mas a usa porque não quer que nós nos percamos em nossos próprios caminhos, o que 

irá certamente acontecer se não nos voltarmos para Ele e aceitarmos Sua salvação restauradora. 

 Além disso, a "correção” (ou o “tornar correto” n. trad.) que vem de um Deus justo não tem 

a ver apenas conosco. Lembre-se de que a rebelião começou no céu, e não foi a respeito de como 

cumprir a lei e sim a respeito  da confiança e da bondade de Deus e Seu governo no universo. 

Lembre-se das acusações de Satanás. Se  é plano de Deus  consertar tudo isso, então precisamos 

entender a cruz como sendo  a mais clara demonstração do que Deus teria de fazer, e isso é muito 

maior do que  apenas tornar  possível nossa salvação. 

 Porque somente quando Deus for visto como santo e justo, confiável e correto por todo o 

universo é que a rebelião terá fim. Não é pela imposição da obediência, ou pelas  exigências de 

submissão  a um divino tirano que o universo pode existir, mas sim pela  demonstração de que 

somente  o amor abnegado pode fazer com que o universo exista em paz.  Deus colocou-se sob 

escrutínio para mostrar que ele não é o tipo de pessoa que o Diabo quer que pensemos que Ele 

seja. Somente através de sua auto-revelação, suas próprias ações, Deus pode mostrar a verdade. 

 Também não se deve perder  de vista a declaração surpreendente que está em Joel 2: como 

filhos e filhas, homens e mulheres, estarão todos envolvidos na pregação  e na demonstração de 

Deus no final dos tempos . Como é maravilhoso ser parte desta pregação aqui na terra hoje! 

 

Comentários de Ellen White 
   Está diante de nós a luta final do grande conflito quando, com "todo o poder e sinais e 

prodígios de mentira, e com toda armadilha do engano e da injustiça", Satanás  trabalha para 

deturpar o caráter de Deus, para que ele possa "seduzir, se possível, até os escolhidos." Se há um 

povo que tem cada vez mais necessidade de luz maior do céu, esse povo  é o que Deus chamou 

para , nestes tempos de perigo, serem os depositários de Sua santa lei e àqueles chamados para 

vindicar o Seu caráter diante do mundo. Aqueles a quem tenha sido dada uma comenda tão sagrada 

devem estar espiritualizados, elevados  e revitalizados pelas verdades que professam crer.  Jamais 

a igreja teve tanta necessidade, e nunca Deus foi  mais solícito em permitir que ela desfrutasse da 

experiência como a descrita na carta de Paulo aos Colossenses, quando escreveu: Nós "não 

cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento de Sua vontade com toda a 

sabedoria e entendimento espiritual; para que possais andar dignamente diante do Senhor, e ser de 

Seu inteiro agrado,  ser frutificados em toda boa obra, e crescer no conhecimento de Deus.” 

{Testimonies for the Church Vol.5 pág. 746} 

   Em conexão imediata com as cenas do grande dia do Senhor, Deus, através do profeta Joel, 

prometeu uma manifestação especial de Seu Espírito em Joel 2:28. Esta profecia recebeu  o 

cumprimento parcial no derramamento do Espírito Santo no Dia de Pentecostes, mas alcançará o 

seu pleno cumprimento quando da manifestação da graça divina, na obra final da pregação  do 

evangelho. . . . { The Faith I Live By pág. 292}  
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