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Lição 10

O profeta desce à
casa do Oleiro
Texto Áureo

“Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.” Jr 18.2

Verdade Aplicada

Não era somente Jeremias que deveria descer até a casa do oleiro. O povo precisava
aprender sobre quem era Deus e os planos que tinha para a nação.

Textos de Referência
Jr 18.2-6

INTRODUÇÃO

Somos vasos feitos pelo oleiro (Deus). Ainda que a nossa vida tenha sido quebrada por
desilusões, frustrações, temores e aflições, Deus está disposto a nos restaurar e fazer de cada
um de nós um vaso novo.

1. O GRANDE OLEIRO ESTÁ APERFEIÇOANDO O POVO
O Senhor Deus utiliza uma parábola para ilustrar o Seu agir em relação ao Seu povo. Assim
como o oleiro é capaz de continuar trabalhando com o material, mesmo que o vaso tenha se
quebrado, também o Grande Oleiro poderia restaurar a nação de Israel, caso se arrependesse
(Jr 18.6-8).

Comente:

1.1 Jeremias desce à casa do oleiro
1.2 O povo de Deus tem que ser paciente
1.3 Deus pode contar conosco?
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2. É PRECISO DESCER NA PRESENÇA DE DEUS
A segunda ordem do Senhor ao profeta Jeremias foi: “desce” (Jr 18.2). Descer significa se
humilhar diante do Senhor, reconhecer que nada somos e que Deus é tudo. É estar sensível à
voz de Deus. Essa é a parte mais complicada, porque, para o cristão subir, ele tem que descer.
É na humildade que está a vitória. Podemos descer na presença do Senhor de várias maneiras,
tais como jejum, adoração e oração (Sl 145.18-19). O Senhor humilha os exaltados, mas exalta
os humilhados (Tg 4.6).

Comente:

2.1 José teve que descer para subir
2.2 Paulo, o homem que caiu para esse mundo e suas tolas convicções
2.3 Zaqueu, o homem que não foi o mais o mesmo

3. É PRECISO LEVANTAR E DESPERTAR
O profeta Jeremias precisou tomar uma atitude, isto é, se preparar, sair de um estado de
acomodação, colocar-se na posição que Deus queria, para fazer a Sua vontade. Não devemos
estar apenas na igreja, é preciso estar nas mãos do oleiro. O Eterno Deus quer ser o oleiro que
modelará nossas vidas. Por isso Ele falou: “Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro?”
(Jr 18.6). Imediatamente, o profeta Jeremias se levanta, sai da posição de inércia, desce à casa
do oleiro e lá o Senhor palestra com ele. Deus está requerendo de nós que marchemos em Sua
obra para Ele palestrar com cada um de nós.

Comente:

3.1 A casa do oleiro
3.2 Um vaso na mão do oleiro
3.3 As fases do barro

CONCLUSÃO

Nesta lição, a qual estudamos sobre o oleiro, aprendemos mais sobre a soberania do
Senhor Deus no processo de moldagem e restauração dos vasos. Aprendemos também que Ele
reconstrói até o que se destrói e que o mais importante não é o barro, mas as mãos que estão
nele.
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