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Lição 4: Eu sou o melhor da criação!
Formados por suas mãos
No livro de Gênesis capítulo 1 podemos
observar a criação de Deus. Ao som da sua
poderosa voz, a terra, que era sem forma
e vazia, passou a ter vida. “E Deus disse:
“Haja luz”, e houve luz”, Gn 1.3. Deus
estava muito satisfeito com tudo que criara.
“E Deus viu que tudo o que havia feito era
muito bom”, Gn 1.31. Sua obra era perfeita, porém existia a necessidade de mais
uma criação para que seu trabalho estivesse
completo. Desta vez, Ele quis fazer diferente. “Então, do pó da terra, o Senhor formou
o ser humano...”, Gn 2.7. O Criador resolveu dar forma a sua criação por suas mãos,
com minuciosidade e riqueza.
O barro é um material de fácil manipulação, porém requer do oleiro (nome dado a
quem trabalha com o barro) alguns cuidados importantes. Pra que sua obra fique
perfeita, ele deverá pensar em todos detalhes.
O primeiro passo é escolher uma argila
maleável e sem impurezas; O barro deverá
ser coado e amassado a fim de que não
tenha ar, bolhas ou pedaços. Isto garantirá
uma peça lisa e uniforme; A ferramenta
central utilizada pelo oleiro são as mãos.
Através delas o barro deverá ser manipulado até atingir o resultado desejado. Os
dedos também têm grande importância

neste processo. São eles
que farão toda modelagem da obra. E
assim, com todo cuidado que um trabalho
manual requer, a matéria bruta vai tomando forma e se transformando em uma linda
obra de arte.
Viu como Senhor Deus pensou nos
mínimos detalhes? A diferença da criação
de Deus para criação de um oleiro convencional é que, na obra criada pelas mãos de
Deus existe vida. E isso, só o Criador de
todas as coisas pode fazer.
Você uma obra perfeita, projetada e
formada pelas mãos do todo Poderoso. O
único que tem poder de dar vida a uma
obra feita de barro.
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