Ao chegarmos em um lugar como esse, um lugar de culto, de
adoração, de louvor a Deus e de pregação da Palavra, cada um já
vem com seu coração preparado para ouvir sobre coisas espirituais,
ainda que lancemos mão de coisas temporais para ilustrar nossas
pregações.
Da mesma forma o povo de Israel, no tempo do A.T. comparecia
perante os profetas do Senhor. As pessoas já sabiam que, através de
ilustrações temporais, Deus lhes falaria sobre coisas espirituais,
eternas.
Desse modo, o profeta Jeremias, foi usado por Deus para ensinar
Israel sobre um caminho sobremodo excelente, um caminho aonde
somos transformados e só assim aprendemos a ouvir a voz de Deus
e a discernir as coisas espirituais e eternas:

O caminho da Casa do Oleiro
Jeremias 18.1-6
(1) A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo:
(2) Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as
minhas palavras.
1. O propósito de Deus é que ouçamos a Sua palavra
Há muita gente falando, ensinando, profetizando. Até gente desviada
da presença de Deus, dando aula de teologia nas redes sociais da
vida.
No entanto, o que vale é o que ouvimos da boca do próprio de Deus,
falando em nossa alma e em nosso espírito.
A Bíblia sagrada, em sua escrita original, é o nosso forro espiritual,
por isso temos que lê-la, estudá-la e praticá-la sempre,
constantemente. E Deus falará em nosso espírito conforme as
Escrituras, nunca a contradizendo.

(3) Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado
com a sua obra sobre as rodas.
2. Tudo que Deus nos falar, sempre estará relacionado à Sua
obra
Quando Deus nos orienta sobre uma nova moradia, ou abrir um novo
negócio, ou mudar de emprego, ou contrair um casamento, ou sobre
qualquer outro assunto pessoal, ainda assim tudo estará relacionado
a obra que Ele está fazendo, da qual eu e você fazemos parte.
Por isso, temos que estar sempre envolvidos com a igreja local, seus
eventos, seus trabalhos e seus projetos, pois, Deus sempre terá um
lugar para cada pessoa que estiver interessada em ouvir a Sua
Palavra.

(4) Como o vaso, que ele fazia de barro, se estragou na mão do
oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem
aos seus olhos fazer.
(5) Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
(6) Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de
Israel? diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
3. Deus sempre fará o que, quando, como e aonde Ele bem
desejar
Nunca será o que eu quero, mas, o que Ele quer!
Nunca será como eu quero, mas, como Ele quer!
Nunca será aonde eu quero, mas, aonde Ele quer!
Nunca será quando eu quero, mas, quando Ele quer!

(v.2) Levanta-te, e desce à casa do oleiro...
4. Temos que aprender o caminho da Casa do Oleiro
Se tem um lugar de onde jamais devemos fugir, é da Casa do Oleiro.
Muito ao contrário! Devemos procurar aprender o caminho, para
voltarmos sempre que precisarmos.

É na Casa do Oleiro que somos transformados.
Deus usa circunstâncias adversas, perdas, decepções, derrotas,
fracassos, frustrações, sofrimentos, tribulações, provações, etc...
para nos moldar naquilo que Ele quer que sejamos.
Sempre será um caminho de descida, aonde nosso orgulho será
deixado de lado por nós mesmos.
Conclusão:
Pare de fugir da Casa do Oleiro! Deixa Deus te moldar. Entregue seu
coração completamente a Ele e você sairá mais depressa. Porém,
aprenda o caminho da Casa do Oleiro, pois você precisará sempre
voltar a ela.
Jó 36.11 Se o ouvirem, e o servirem, acabarão seus dias em
prosperidade, e os seus anos em delícias.

