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LIÇÃO

As Sagradas Escrituras no livro de Isaías afirmam que nós 

somos o barro, Deus é o oleiro e que todos nós somos obras 

de Suas mãos (Is 64.8). Conhecido também como argila, o bar-

ro é a matéria prima para confecção de peças como filtros de 

água, bandejas, panelas, vasos, etc. Esse processo acontece 

nas olarias, que são locais onde o barro é trabalhado.  Antes 

de fazer um vaso, a argila deve ser amassada e umedecida 

por um determinado tempo. Para moldar os vasos, o olei-

ro utiliza argi-

la e água. Em 

cima da roda 

do oleiro, ele 

dá forma ao 

barro, até que 

o vaso esteja 

completamen-

te pronto para 

a secagem. Se 

o vaso vier a 

quebrar, ele re-

faz todo o pro-

cesso. Depois 

de moldado, o 

vaso vai para 

o forno onde 

fica por 24h, 

até que a quei-

ma esteja con-

cluída. Feito isso, o forno é aberto e o vaso fica esfriando, até 

que seja possível o manuseio. Com as peças frias, o artesão 

pode assim adornar o vaso, com tintas, pedras, cordões, etc.

Em certa ocasião, uma turma de 10 alunos foi posta fren-

te a 10 vasos de barro diferentes. Um era enfeitado com fios 

dourados, outro com pedrarias, um brilhava como diaman-

te, e, no meio de nove vasos enfeitados e atrativos, havia 

um completamente sem adornos. Os alunos eufóricos, mo-

vidos pelo que era melhor à vista correram para pegar os 

vasos mais belos, porém um ficou com o simples. Ao olhar 

o teor daqueles vasos, eles tiveram uma surpresa, o único 

que continha algo valioso era exatamente aquele que nin-

guém deu importância.

ELE NOS APERFEIÇOA 
Assim também acontece em nossa vida. Muitas vezes, so-

mos deixados de lado, pois nos julgam pela aparência. Mas 

lembre-se de que Deus nos escolheu, fomos comprados por 

bom preço e pertencemos a Ele (1 Co 6.20). Ao reconhecer 

o sacrifício de Jesus na cruz; aceitando-o como nosso Salva-

dor, fomos feitos filhos de Deus (Jo 1.12). Você tem valor, não 

permita que o mundo lhe diga o contrário.

Como vasos de barro, não teríamos a capacidade de co-

operar com 

a obra do Se-

nhor, vivería-

mos segundo 

a carne, imer-

sos num mar 

de pecados. 

Nosso des-

tino seria a 

condenaç ão 

eterna. Mas 

Cristo prome-

teu enviar o 

Santo Espírito 

e disse que 

nós seríamos 

Sua morada. 

Aquele que o 

mundo não 

vê e não O co-

nhece, o Espírito da Verdade, habita em nós (Jo 14.17). Ele 

estaria conosco até a consumação dos séculos, seria nosso 

Mestre e nos daria entendimento acerca das Escrituras. As-

sim como a argila passa por transformações até se tornar 

um vaso, o Espírito trabalha e nos aperfeiçoa. Nos limpa 

com água, purifica e santifica com fogo e nos enche de azei-

te. Quando estamos cheios do Espírito, somos capazes de 

apregoar as boas novas da salvação. Você quer ser cheio 

do óleo que desce dos céus? Peça e isso será feito em sua 

vida, você será cheio assim como os discípulos foram no 

Dia de Pentecostes.

#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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O ESPÍRITO SANTO E O NOVO TESTAMENTO


