
ROTEIROPGM
31 de julho a 06 de agosto de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Dê uma folha de papel para cada participante e peça que criem 
algo com ela. Depois de pronto, cada um deverá compartilhar a sua 
experiência de criar algo. 

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Jeremias 18:1-6

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Eu voltava de viagem, quando decidi parar em uma loja de 
vasos de barro à beira da estrada. Essa foi a primeira vez que entrei em 
uma olaria e vi de perto o trabalho de um oleiro, bem como o processo 
de formação de um vaso de barro. Lembrar-me dessa passagem de 
Jeremias foi inevitável.
 A maior obra que Deus está realizando não é por intermédio de 
você, por meio de seus dons, talentos e chamado. A maior obra que 
Deus está realizando é em você, moldando-o à imagem de Cristo, dia 
após dia.
 Esse não é um processo rápido, nem fácil. Assim como o barro
PIB São Luís 1

O BARRO E O OLEIRO



precisa ser limpo, amassado e aquecido no forno até que se torne um 
vaso pronto, nós também estamos sujeitos a um processo intenso de 
transformação. Não fuja desse processo. Não resista ao que Deus está 
fazendo em você.
 Uma vez, ouvi de um pastor: “Seu dom, seu talento e seu 
chamado irão levar você para um lugar onde seu caráter não será 
sufi ciente para sustentá-lo. Você precisa de um processo. E Deus o 
ama tanto, que Ele mesmo provê esse processo. E, nesse processo, ele 
revela suas fraquezas, não para o envergonhar, mas para lhe mostrar 
onde você precisa mudar.”
 Que as bondosas mãos do oleiro estejam sempre sobre nós.

Refl exão
1. Como você se sente ao saber que está nas mãos do oleiro?
2. Somos o barro e Deus, o oleiro. “A maior obra que Deus está 

fazendo é em você”, diz o autor da meditação. Como tem sido esse 
processo na sua vida?

3. Que tipo de transformação tem ocorrido em sua vida?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que Deus vá moldando cada um conforme à imagem Dele.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração. 

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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