
                     Estudo de Célula – Semana de 27/09/20 a 03/10/20  
 

Série: “Uma conversa com os profetas” 
Em nosso último estudo tivemos como base os textos e a vida de Ezequiel e hoje traremos como 
proposta aprender com o profeta Jeremias, que profetizou o juízo, contemplou a destruição de 
Jerusalém com os próprios olhos, mas que também foi voz de reconstrução e esperança 
(Lamentações 3: 21-32). 

 

2º ESTUDO: UMA VOZ PARA RECONSTRUÇÃO 
 

OBJETIVO: Encorajar os participantes a “descer” o degrau da obediência a fim de conhecer a revelação das 
palavras de Deus e tornarem-se uma voz para reconstrução. 
 

BASE BÍBLICA: “Dispõe-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras.” Jeremias 18:2 
 

COMPARTILHAMENTO: 
Em um contexto extremamente difícil, Jeremias nasce com o propósito de ser voz de Deus em sua geração. O 
povo de Israel, embora estivesse ligado a ritos religiosos, havia se afastado de Deus e vivia em decadência 
moral, ética, social e espiritual. Nesse contexto, Deus quer falar com Jeremias e o convida para “descer”.  
A expressão “dispõe-te” carrega a ideia de que o descer não seria simples ou fácil, mas garante que na 
obediência e na disposição o profeta se encontraria com a revelação das palavras de Deus. 
 

1- O QUE É NECESSÁRIO PARA, ASSIM COMO O PROFETA JEREMIAS, VOCÊ “DESCER” PARA 
OUVIR AS PALAVRAS DE DEUS E SE TORNAR UMA VOZ PARA RECONSTRUÇÃO? 
 

Nesse processo, além de disposição e obediência é necessário:  
 

 PERMITIR-SE SER TRABALHADO – JEREMIAS 18.3 “Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando 
com a roda”. Jeremias quer ouvir a Deus, mas agora está inserido em um ambiente onde quem trabalha 
não libera uma só palavra. O profeta está atento a cada movimento do oleiro, vai registrando tudo que vê, 
e a cada novo movimento percebe que o barro vai ganhando uma nova forma. Você já viu como é lindo 
um oleiro trabalhando o barro? Quanto mais o barro é trabalhado mais ele desenvolve e cresce. Quantas 
vezes Deus permite as situações da vida trabalharem a gente? E o resultado disso? Nossas estruturas 
estão mais firmes e por piores que possam ter sido as experiências passadas elas não foram capazes de 
nos destruir, mas ao invés disso nos tornaram mais fortes. 

 

 ENTENDER QUE NÓS NOS QUEBRAMOS SOZINHOS! – JEREMIAS 18.4a “Mas o vaso de barro que 
ele estava formando estragou-se em suas mãos” Quantas pessoas hoje em dia são tentadas a culpar 
Deus quando as coisas dão errado? O texto não diz que o oleiro quebrou o vaso, mas faz questão de 
registrar que o vaso se quebrou sozinho quando utiliza a expressão “estragou-se” para nos mostrar que 
na verdade nós nos quebramos sozinhos. Queremos sempre buscar culpados quando em alguma área da 
nossa vida as coisas não saem como esperávamos. Mas assim como o vaso se quebrou, na maioria das 
vezes nós nos quebramos sozinhos, como resultado de nossas escolhas, decisões impensadas, 
ansiedade em querer tudo do nosso jeito e no nosso tempo. Essas atitudes produzem consequências que 
nem sempre são boas. Porém o mais lindo do texto é perceber que o oleiro não descarta vasos 
quebrados. 

 PERMANECER NAS MÃOS DE DEUS – JEREMIAS 18.4b “...estragou-se em suas mãos; e ele o 
refez...” Observe como é lindo perceber que o texto não termina no estrago, mas faz questão de destacar 
que o vaso mesmo quebrado continuava nas mãos do oleiro. E não existe melhor lugar para o vaso 
quebrar do que nas mãos do Oleiro não é verdade? Estar nas mãos de Deus não elimina a chance de 
vivermos quebras, crises e conflitos, mas nos garante cuidado, graça e amor para viver uma nova 
realidade. Quantas vezes somos sufocados pelas perguntas: Por que isso aconteceu em minha vida? Por 
que o oleiro permitiu o vaso quebrar em suas mãos? O texto diz que tendo o vaso quebrado em suas 
mãos, o oleiro o refez, porém o moldou em “outro vaso”. A resposta vem na percepção de que Deus quer 
gerar um novo vaso a partir das nossas quebras, um outro vaso novo, mais forte e com estruturas mais 
resistentes, o que não seria possível antes da quebra. 

 

2- EM QUAL ÁREA DA SUA VIDA VOCÊ JA VIVEU A EXPERIÊNCIA DE SE ENXERGAR QUEBRADO, 
PORÉM NAS MÃOS DO OLEIRO FOI RECONSTRUÍDO E FORMADO PARA O NOVO? 
Deus pediu para o profeta se dispor e descer. Hoje somos chamados a um novo nível de disposição e 
entrega, no qual clamando a Deus no secreto, Ele nos revelará coisas grandes e firmes que não 
sabemos, e nos capacitará para sermos uma voz para reconstrução! (JEREMIAS 33:3). 

 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “O lugar mais seguro para o vaso é nas mãos do oleiro!” 


