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INTRODUÇÃO:
Todos enfrentamos e precisamos de desafios, precisamos ser altruistas, devemos ser determinados. A visão de
altruísmo é para todos. Joel é o segundo dos doze profetas menores. Era filho de Petuel. A Bíblia não registra uma
extensa biografia sobre o profeta; entretanto em seus três capítulos, ele relata três grandes verdades, três grandes
desafios sobre:




O Derramamento do Espírito
Restauração de Israel
Juízo de Deus

ESBOÇO:
Deus faz uma convocação, e esta tem vários aspectos:
1. Uma convocação para todos: subam todos os homens de guerra – (Ef 6.12) “Porque não temos que lutar
contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas
deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.”
>Esqueça do filtro, apresente-se! Todos são chamados para a luta!
2. Uma convocação para mudanças – espadas em enxadas – (Ex 14.15) “E tu, levanta a tua vara, e estende a
tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco.”
>Esqueça suas limitações, aceite o desafio! Todos precisamos de mudanças!
3. Uma convocação para os determinados – os teus fortes – (At 3.6) – “E disse Pedro: Não tenho prata nem
ouro; mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.”
>Esqueças as multidões, dê o brado de guerra! A convocação não é para covardes.
4. Uma convocaçao para os de fé – diga o fraco eu sou forte – (Hb 11.7) – “Pela fé, Noé, divinamente avisado
das coisas que ainda não se viam, temeu, e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o
mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.”
>Esqueça a sua natureza, creia somente! Sem fé é impossivel agradar ao Senhor!

