
ASSUNTO DA SEMANA: A Parábola do Oleiro 

Curitiba, 20 de setembro de 2020 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre a importância de reconhecermos o nosso papel na presença do Senhor, que 

somos apenas o barro nas mãos do grande oleiro, que é o Deus todo poderoso!  

 

Para o líder: Que você possa ter um coração humilde e quebrantado para sempre estar em transformação e ser vaso 

de honra nas mãos do Senhor e participar do processo transformador na vida de seus liderados! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Conte as bênçãos: Líder, peça aos membros da sua célula para contarem as bênçãos recebidas durante os meses em 

que o nosso país tem enfrentado a pandemia. Com certeza muitas foram as bênçãos derramadas por Deus. Mesmo 

em meio às dificuldades, Deus continua cuidando do seu povo! 

20 MINUTOS 

1. Oleiro:   

2. Leia: Salmo 51:1-13, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 

3. Em oração, agradeça por milagres, bênçãos ou misericórdia que o Senhor concedeu na semana que passou. 

4. No calor do teu abraço:  

 

O RESUMO DA MENSAGEM: A Parábola do Oleiro 

Jeremias 18:1-12 - Pr. Paschoal Piragine Junior 

 

INTRODUÇÃO Esta parábola ilustra com beleza e praticidade que nós somos o barro nas mãos do grande oleiro que é 

Deus. Nosso objetivo ao estudar esta parábola é tentar entender as lições que o Senhor queria demonstrar a partir 

dessa ilustração: 

1. SUA VIDA ESTÁ NAS MÃOS DE DEUS (v. 6b): desde Adão, somos barro que Deus dá forma e sopra do sopro do seu 

Espírito Santo para nos dar vida. Deus é o dono da nossa existência e sem Ele nada somos, e nem podemos existir. 

Quem somos nós para discutir com Deus? (Rm 9:20-21). Toda vez que você não admite estar nas mãos de Deus e tenta 

decretar a sua independência dele, você estará construindo para si mesmo desgraça (Jr 18:13-16). Há algo imutável, 

contra o qual não adianta lutar: você é só o barro nas mãos de Deus. Deixe o Senhor moldar a sua vida. Você quer?   

Você já tentou decretar independência de Deus? Quais foram as consequências desta atitude? 

2. O GRANDE OLEIRO TEM CRITÉRIOS PRÓPRIOS DE QUALIDADE JÁ REVELADOS EM SUA PALAVRA (v.4-6a): o Senhor 

nos revela que todas as suas promessas estão condicionadas aos compromissos mútuos revelados na aliança feita com 

Ele.  A condição da bênção era o compromisso com o Senhor. Por isso a mensagem era: a) oração sem compromisso 

com a transformação não evitará a catástrofe (Jr 18:4-6a) - uma campanha de oração sem deixar Jesus ser Senhor é 

imaginar que podemos controlar Deus com a nossa liturgia. Não somos nós que moldamos Deus a nossa imagem, mas 



é Ele que nos molda segundo a sua santidade. b) A profecia sem conversão não salva - inúmeros profetas naqueles 

dias não pregavam conversão, simplesmente construíam uma teologia que pudesse se adaptar a cultura e aos 

costumes das pessoas. Por isso as pessoas reagiam a mensagem indigesta de Jeremias (Jr 18:18). O Grande desafio 

das escrituras não é ouvir o que desejamos, mas ouvir o que Senhor tem falado através da Sua Palavra. c) O templo e 

o pacto sem compromisso com o Senhor não significam proteção. Outro sentimento do povo era que nada poderia 

acontecer com a cidade de Jerusalém, pois o templo estava ali, todavia, milhares de pessoas foram mortas no pátio 

no edifício do templo, porque templo e pacto sem compromisso não significam proteção. Sem Deus não se vence a 

batalha espiritual. Você é só barro nas mãos de Deus e fora das suas mãos não há esperança.   

O que você entende por critérios próprios de qualidade revelados na palavra de Deus? Qual o conceito errado que 

estava por trás dessa afirmação, que o povo tinha da maneira como Deus trataria o seu povo? 

3. SE VOCÊ FOR MOLDÁVEL ELE NÃO FARÁ UM REMENDO, MAS O FARÁ DE NOVO (v.4; 7-8): o futuro de um servo 

de Deus não está preso ao conceito de causa e efeito, mas ao conceito salvador e transformador da graça de Deus. O 

barro deixa de ser barro para se transformar em vaso que da honra e reflete a inteligência do artista. Deus pode 

restaurar aquilo que está errado em sua vida.  Deixe o Senhor fazer de você um vaso novo. 

Você conhece alguém que foi transformado em um vaso novo pelo poder do Senhor? Como isso se tornou 

perceptível? Se foi você esse vaso transformado de um testemunho pessoal. 

4. MAS SE VOCÊ É DURO ELE PRECISARÁ QUEBRANTÁ-LO (v.4; 9-10): se o povo não se convertesse, então as bênçãos 

prometidas seriam suspensas. O propósito era que eles percebessem que os atalhos que tentaram construir quando 

abandonaram os caminhos do Senhor, na verdade eram ilusões. O quebrantamento é um dos meios que o Senhor usa 

para nos chamar ao arrependimento. Pois a única maneira de sermos abençoados pelo Senhor é pararmos de lutar 

contra ele e deixarmos que ele mesmo molde as nossas vidas. Deus não se conforma com o barro duro e inútil.   

O que significa ter um coração quebrantado? Você já viveu esse quebrantamento? Conte como foi.  

5. SÓ NÃO HÁ ESPERANÇA SE VOCÊ FOR DURO DE CORAÇÃO (v. 11-12).  Aquele povo respondeu à mensagem de 

Jeremias com descaso, falando para o profeta não perder seu tempo, pois continuariam a viver como quisessem. Não 

faça como esse povo incrédulo, deixe ser moldável para que Deus faça de você um vaso novo.  

Conclusão: Sua vida está nas mãos de Deus. O oleiro tem critérios próprios de qualidade que Ele revelou na Sua 

Palavra, não há como estabelecer outros critérios. Se você for moldável Ele fará de você um vaso novo. Se você for 

duro, quebrantamento será a resposta do Senhor.  

Checagem: Você tem permitido Deus moldar a sua vida? Que profetas que você tem ouvido ultimamente? Eles falam 

o que você quer ouvir, ou o que Deus quer falar para você? Você tem se permitido ser um vaso moldado pelas mãos 

do Senhor?  Se não, o que te falta para isso? 

Peça ao Senhor para mostrar quem são as pessoas que Ele está colocando em sua vida, com fins de evangelização. 

Clame ao Espírito Santo para te dar estratégias para alcançar o coração das almas sedentas, que ainda não conhecem 

ao Senhor. Compartilhe mensagens evangelísticas e esteja atento para perceber quem são as pessoas a sua volta que 

precisam de cuidado e atenção!  

Oremos: Pela liderança da nossa igreja e pelos demais membros. Pelos ministérios da PIB, pelos cultos online e que a 

salvação possa alcançar muitos lares. Oremos pelo avivamento da igreja do Senhor, pela restauração de nossa nação 

e por chuva em nossa cidade!  

   


