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Semana de 27/09/2020 a 03/10/2020 
 

      SÉRIE: APRENDENDO COM OS PROFETAS  

 

   TEMA: MOLDADOS PELA BOA MÃO  

 

                            Base Bíblica: 
... Ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. 

(Jeremias18:4b) NTLH 

 
OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar as crianças a obedecerem a 
Deus e viverem no centro da Sua vontade tornando-se vozes 
para a reconstrução. 

 

Introdução para o líder- No estudo passado aprendemos sobre 
Ezequiel e a importância que ele teve, assim como outros profetas que 
se tornaram porta-vozes de Deus, levando a Sua mensagem ao povo. 
Hoje falaremos de Jeremias e aprenderemos alguns príncípios que nos 
ajudarão a ter Deus no centro da nossa vida para viver a Sua vontade.  

                                 
Sugestão para o líder – Leve algumas figuras de vasos com formatos 
diferentes para o desenvolvimento do estudo. Para explicar o tema da 
semana, você pode utilizar o exemplo da massinha de modelar que elas 
usam para brincar. Com a massinha, as crianças conseguem criar  
várias formas, embora não consigam fazer com total perfeição. Assim 
entenderão de forma prática o que é moldar algo. Significado de moldar: 
Dar forma, modelar. 

    A HORA DA HISTÓRIA:  

Jeremias foi escolhido por Deus para ser profeta ainda muito novo. A Bíblia relata 
uma certa resistência de Jeremias quando foi chamado por Deus. Jeremias não se 
sentia preparado e por isso sentiu muito medo, ainda mais que a mensagem que ele 
levaria para o povo não era uma mensagem fácil de dar. Ele precisaria alertar o povo 
das consequências que sofreriam por terem se afastado de Deus. Jeremias 
lamentou tanto que passou ser conhecido como o “profeta chorão”. Diante do medo 
de Jeremias, Deus falou para que ele não temesse porque estaria com ele a todo 
instante. A  base bíblica se refere a fala do profeta ao receber a Palavra do Senhor 
ordenando para que ele (Jeremias) fosse a casa de um homem que fabricava vasos. 
Jeremias então obedeceu mesmo sem entender. Chegando ao local, havia o oleiro 
(nome do profissional que faz os vasos)  fazendo o seu vaso sobre a  sua roda  de  

 

 

 

 



 madeira em silêncio, sem dar uma palavra. Você deve estar se perguntando: Por 
que Deus queria que Jeremias visse a fabricação dos vasos? Deus quando fala com 
a gente, Ele fala de forma bem clara.  Deus queria que Jeremias entendesse a 
mensagem que daria ao povo. Jeremias continuou observando, e a medida que o 
oleiro estava dando forma ao vaso (Mostre as figuras do vaso de formas diferentes) 
o vaso se estragou na sua mão e então o oleiro pegou aquele barro que estava 
tomando forma e havia se estragado e novamente voltou a refazê-lo, moldando, 
dando forma segundo o Seu desejo. Depois de Jeremias assistir aquela cena, Deus 
falou com ele: Jeremias você acha que Eu não posso fazer com vocês como fez 
esse humilde oleiro com a sua obra de barro? É assim que vocês são em minhas 
mãos, e disse ainda mais; que se o povo de Israel se arrependesse das suas 
atitudes, Ele voltaria atrás e não deixaria que o povo fosse punido. 

 

Conclusão: Deus queria ensinar Jeremias e nos ensina também através dessa 
história é que Ele é aquele que deseja nos moldar, dar forma (função do oleiro), 
tratar as nossas falhas. Nós representamos o barro e muitas vezes quando não 
fazemos aquilo que Deus nos orienta, (você pode dar exemplos para as crianças) 
assim como o povo de Israel nós nos destruímos/quebramos e sofremos as 
consequências. Mesmo assim Deus não descarta aquele barro (nós) jogando fora, 
Deus pega aquele mesmo barro e refaz conforme o desejo Dele, mas precisamos 
permitir. Deus deseja nos tornar seus vasos, cada um de um jeito e de forma 
diferente de acordo com o Seu desejo e propósito. Dessa forma seremos aqueles 
que levaremos a esperança de uma nova vida às outras pessoas. 

Compartilhamento: 
 

1- VOCÊ TEM VIVIDO A VONTADE DE DEUS? EM OBEDIÊNCIA? O 
QUE TEM TE ATRAPALHADO? 

Líder, fale para as crianças que viver a vontade de Deus é  viver uma vida de 
obediência. A obediência a Deus se estende a obediência aos seus pais, 
professores e líderes. Deus coloca essas pessoas em nossas vidas para nos ajudar 
e nos dar uma direção. Dê alguns exemplos que podem atrapalhar uma criança a  
estar no centro da vontade de Deus, (medo, egoísmo, raiva, desobediência). Essas 
atitudes, podem traz dor e sofrimento para nossa vida.  
 

2- VOCÊ JÁ CULPOU DEUS POR ALGUMA SITUAÇÃO DIFÍCIL QUE 
VIVEU? 

Queremos sempre culpar alguém quando algo não sai da maneira que 
esperavámos. Muitas vezes isso acontece por resultados das nossas escolhas 
impensadas. A expressão o vaso (representa eu e você) se quebrou, nos mostra 
que nós nos quebramos sozinhos.  

 
CONCLUSÃO: Hoje aprendemos que mesmo quebrados e machucados 
precisamos continuar perto de Deus. Vimos que mesmo o vaso quando 
se quebrou o oleiro não jogou o barro fora. Mesmo diante dos nossos 
conflitos e sofrimentos, Deus deseja  nos refazer e nos tornar mais 
fortes. Não importa a sua idade, busque e ore a Deus e Ele vai falar 
com  você  e vai te capacitar como fez com Jeremias, para que você 
seja uma voz para reconstruir aonde Ele te colocar. 


