A Roda do Oleiro!
Ministrada na Embaixada às Nações em Porto Velho pelo Pr. Kelner 08/04/2018.
“JUNTOS” Efésios: 2: 22
REFLEXÃO/DINAMICA:Livre
Texto base: Jeremias 18: 1-6 “Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.”
RESUMO DA MENSAGEM
Em Isaías 29: 16 temos a visão do “barro” sobre o Oleiro. É nessa perspectiva que nos vemos quando estamos na
RODA DO OLEIRO. Olhamos de repente para nós mesmos e nos perguntamos: "Como chegamos até aqui"?
Quando olhamos para trás vemos que muitos sonhos não foram realizados ainda, muitos porquês não respondidos,
mas tudo isso por que ainda estamos na Roda do Oleiro.
Existem algumas verdades sobre a Roda do Oleiro:
1- NÃO É CONFORTÁVEL ESTAR NA RODA DO OLEIRO - Não é confortável estar na Roda do Oleiro, pois ela não para,
as coisas vão acontecendo e não há muito tempo para processá-las. As dores, as perdas, os traumas, as conquistas e
vitórias, tristezas e alegrias, mas sobretudo as grandes lutas que enfrentamos são a Roda do Oleiro que vai girando e
dando forma ao vaso que está nas mãos do Oleiro. Uma coisa vai puxando a outra e não dá pra ficar dando muitas voltas
em torno do que aconteceu. (EC 3: 11) Saiba que para Deus o PROCESSO é tão importante quanto o PROPÓSITO! Não é
confortável ser limpo mesmo dando frutos (João 15: 2), por que ser limpo aqui também é um processo, e nisso haverá
perdas, mas saiba que ela faz parte do processo (recomeço). Isso é necessário para que dê mais frutos Ainda! TESOUROS
ESTÃO SENDO FORMADOS NA VIDA DAQUELE QUE ESTÁ NA RODA DO OLEIRO.
2- A COMBINAÇÃO DO TOQUE DO OLEIRO COM O GIRO DA RODA – Mas há algo no girar da roda que faz valer a pena
cada acontecimento, quer ele seja positivo ou negativo: o TOQUE DO OLEIRO. Sem o toque teria sido um caos. Enquanto
a roda do Oleiro rodava, Ele te formava. Deus trabalha bem no meio das crises, das lutas, da rodada do Oleiro. Dessa
maneira que somos moldados à imagem que Cristo. Sem esse toque cada rodada seria uma tragédia. Deus trabalha em
meio às crises! E quando você achar que está fraco e aí que Deus lhe faz forte! Quando nos sentimos vulneráveis é
quando Deus realiza os milagres e somos vitoriosos. A FÉ É PROVADA NA RODA DO OLEIRO. (Tiago 1: 3) Quando você
recebe a incumbência de construir algo, no meio dessa construção Ele também te construirá,́ com o Espírito que
consolamos nós somos consolados. Tente não atrapalhar o que Deus está fazendo.
3- O BARRO NÃO CONTROLA A RODADA (v. 4) – Você não escolhe quem vai ficar doente, quem vai morrer, quem vai
te deixar ou quem vai te trair. O barro não tem o controle. A questão é que o barro tende a querer ter o controle e
quando não consegue entra em parafuso, uns partem para a murmuração, revolta, crise, desistência, etc. Não é porque
você passou pelo que passou que tem o direito de questionar a roda do Oleiro. Questione e julgue o seu coração com
profundidade e descobrirá algumas respostas.
4- UMA NOVA CHANCE - Deus trabalha nas nossas vidas, nos molda sobre a roda. Jeremias nos mostra como o Oleiro
não desiste do vaso que se estragou na sua mão. Um vaso que Ele poderia descartar. Oleiro usa o processo da rodada
para dar uma nova chance ao barro: ..."tornou a fazer dele um outro vaso". Só o Oleiro faz isso, de você, outro melhor.
5- COMO BEM LHE PARECEU – As pessoas tem mania de dar pitaco na vida do outro. Mas ideias de Deus muitas vezes
é loucura para o mundo, e faz conforme Ele quer! Saiba que é Deus que guia os seus passos. Escute a sua liderança
quando Deus colocar algo no seu coração e saiba que quem dirige sua vida é Deus.
O que nos faz ser aprovados é a maneira como processamos o que passamos. Se processarmos bem, com FÉ, sairemos
fortalecidos. Se processarmos mal, na alma, sairemos machucados.
NÃO OLHE PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS, POIS É O GIRAR DA RODA E O TOQUE DO OLEIRO QUE DA FORMA AO VASO.
PONHA EM DISCUSSÃO:
1- Que forma tem o seu vaso?

2- Você tem confiado no Oleiro?

3- Sua fé tem sido aprovada no girar da roda?

IBN nas Redes Sociais: Site: www.asnacoes.com.br, Facebook: www.facebook.com/asnacoes, Instagram: @ibn_embaixada
FIQUE LIGADO NA AGENDA DA IBN: (69) 3225-0776 – mda@asnaces.com.br
- 13/04 – Louvorzão na ROOTS Teens;
- 14/04 – Festival Tambaqui IBN;
- 15/04 – Quilo do Amor;
- 26 a 28/04 – Clínica da Alma;
- 28/04 – Rede H – às 20hs – Juntos Formando Famílias de Sucesso – Pr. André Ricardo;
- 09 a 30/07 – EIFOL – inscrições devem ser realizadas até 30/04 – R$ 400,00;
- Culto de Restituição – todas as sextas-feiras às 20hs;
- TADEL – todas as terças-feiras as 20hs.

