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Nas Mãos do Oleiro
Quebra-gelo (5 min)
O que mais lhe chama atenção no processo de confecção de um vaso 
de barro?

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 (25 min) 
 Usando uma parábola com elementos comuns da cultura, 
Deus estabelece uma analogia da condição moral e espiritual em 
que seu povo se encontrava. O barro era o seu povo, e ele o oleiro. 
O barro, até virar vaso, passava por um processo acurado. Precisava 
ser limpo e ter consistência uniforme. Ao chegar na olaria, ia direto 
para um tanque de água para ser amolecido. Já na roda do oleiro, para 
ser transformado em vaso, precisava estar em movimento porque era 
nesse momento que as interferências (sujeiras) eram identifi cadas e 
removidas. Nesse processo de transformação, o oleiro tinha bons e 
maus resultados e podia escolher refazer ou lançar o barro no monte 
de refugos.
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 Da mesma forma, muitas interferências são incorporadas ao 
longo da nossa vida que impedem que sejamos barro adequado e nos 
transformemos no vaso que honre ao Senhor. Independentemente 
do elementos que precisam ser removidos, a tônica sempre estará 
sobre aquele que pode todas as coisas, e ele tornará qualquer barro 
excelente para cumprir o que se propôs.
 Há perdão e graça para você! Mas, assim como o barro precisava 
estar em movimento, você precisa mover-se em direção a Deus. 
Reconheça sua condição, seu estado, suas limitações, seus pecados. 
Deus pode e quer trazer um novo signifi cado para sua vida!

Refl exão
1. Para você, como tem sido ser moldado por Deus, o oleiro de nossas 

vidas?
2. A autora diz que muitas interferências são incorporadas ao longo 

da nossa vida que impedem que sejamos obarro adequado. Você 
pode citar umainterferência que tem impedido você e serum barro 
adequado?

3. Como tem sido oseu mover em direção a Deus?

Tempo de Orar (10 min)
Individualmente, coloque-se diante do Senhor numa oração de 
confi ssão de pecado.

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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