
 

 

 

 De acordo com a Palavra, Deus usou de 

uma parábola para que Jeremias pudesse 

entender sobre a soberania dele: Deus, o 

Oleiro; e o povo de Israel, o vaso. Vamos ler a 

Bíblia em Jeremias 18. 1-6.  

É importante reafirmarmos que 

verdadeiramente há diferentes tipos de pessoas 

a nossa volta. Há aquelas pessoas que não 

querem mudar, e estão conformados como são. 

Há aquelas que almejam mudanças, porem à 

sua maneira. E entre tantas, há aquelas que 

querem mudar com a ajuda de Deus, e se 

deixam moldar por Ele.  

Hoje, precisamos compreender que o 

Senhor Jesus nos convida a descermos à casa 

do Oleiro para que Ele possa nos mostrar a 

situação do nosso coração, a sua grandeza e o 

seu poder, porém, muitas vezes, não queremos 

sair da nossa zona de conforto, não queremos 

ser confrontados; enxergar a situação do nosso 

coração, assim como Isaías (Is 6.5). Mas 

temos duas escolhas: encarar a realidade e 

mudar a nossa situação ou continuar no erro.  

Deus deseja quebrar nosso velho “eu” 

para moldar-nos à sua imagem.  

Vejamos o que é necessário para sermos 

moldados pelas mãos do Oleiro para fazer com 

que estejamos em conformidade com seus 

propósitos:  

• Precisamos deixar que Ele faça de nós 

vasos novos! (v. 4)  

• É necessário entender que o barro não 

tem personalidade, não tem forma, não tem 

vida, é inerte. 

 Somos como barro nas mãos de Deus, 

onde Ele quer trabalhar para nos tornar vasos 

melhores (II Coríntios 4.7).  

• Como o barro nas mãos do oleiro, 

precisamos ter a consistência correta. Não 

podemos ser orgulhosos e rejeitar as mudanças 

que Deus quer fazer em nosso interior. 

 

 

 

 

 

• Deus é soberano, interessado e com 

poder ilimitado. Ele espera que nós, como 

barro, nos entreguemos, abandonando-nos em 

suas mãos, para que Ele continue a moldar 

nossas vidas, nos tornando dia após dia à sua 

imagem e semelhança (II Coríntios 4.7).  

• O resultado final depende do tipo de 

barro e da submissão ao Oleiro (1 Pedro 5.6; 

Romanos 9.2-21).  

 

Conclusão: O nosso Deus quer nos 

moldar para que outros queiram conhecer o 

que Ele pode fazer na vida do homem.  

Hoje Deus está trabalhando em nós, no 

processo de formação para o Seu propósito e 

destino em nossas vidas.  

Lembre-se que, mesmo antes de o oleiro 

nos levar para a roda, ele já tinha seu trabalho 

finalizado na mente. Ele nunca começa nada, 

sem já ter em mente a obra terminada, “Estou 

convencido de que aquele que começou boa 

obra em vocês, vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus” (Filipenses 1.6).  

O melhor lugar em que podemos estar é 

na roda do Oleiro, deixando que ele trabalhe 

em nós o que ele determinou fazer. 

 

 

 

 

              
           
 

   Semana de 22 a 28  
de Outubro de 2018. 

                  

 

                                                                                                      

Nas mãos do Oleiro! 

 

Versículo da semana: 
“Estou convencido de que aquele que começou a 

boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus” (Filipenses 1:6). 


