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“Como a argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão” (Jr 18,6)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
PROFETA JEREMIAS:
Deus pede que o Profeta Jeremias observe o trabalho de
um oleiro. A partir desta contemplação o profeta tem a
missão de transmitir uma mensagem ao povo de Judá.
Judá não está correspondendo ao que Deus espera dele
e por isso o convida a mudança de vida.
1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso
Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e
gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor
Nosso. Amém!
2) LER: Jeremias 18, 1- 12
“Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias: ‘Levanta-te e desce à casa do oleiro: lá te farei ouvir minhas palavras.’ Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno. E estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece à argila na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro.
Então a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos:
Não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel?, oráculo do Senhor. Eis que, como a argila na mão do
oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel! Ora,
eu falo sobre uma nação ou contra um reino, para arrancar, para arrasar, para destruir; mas se esta nação, contra
a qual falei, se converte de sua perversidade, então me arrependo do mal que jurara fazer-lhe. Ora, falo sobre uma
nação ou um reino, para construir e para plantar, mas se
ela faz o mal a meus olhos não escutando minha voz, então me arrependo do bem que prometera fazer-lhe. E agora dize aos homens de Judá e a aos habitantes de Jerusalém: ‘Assim disse o Senhor. Eis que preparo contra vós uma
desgraça e formulo contra vós um plano. Converta-se, pois,
cada um de seu caminho perverso, melhorai vossos caminhos e vossas obras”. Mas eles dirão: ‘É inútil! Nós seguimos nossos planos; cada um agirá conforme a obstinação
de seu coração malvado”.
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure apenas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Deus orienta Jeremias para que ele vá até a casa do
Oleiro.

+ O profeta viu o oleiro trabalhando com a argila no torno.
+ Deus então diz: “Não posso eu agir convosco como este
oleiro, ó casa de Israel?”
+ “Como a argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha
mão, ó casa de Israel!”
+ Deus convida o Reino de Judá à conversão.
+ E o texto apresenta a resposta de Judá: “Nós seguimos
nossos planos”.
3) MEDITAR:
O que o texto diz para mim, para minha família?
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Pense na ação amorosa e incansável de Deus como o
oleiro na sua vida.
+ Ao longo de sua caminhada de fé, você tem se deixado
modelar por Deus como o barro na mão do oleiro?
4) ORAÇÃO:
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo
orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração
depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a graça ao Divino Espírito Santo para que você se
deixe moldar por Deus.
+ Entregue sua vida e suas preocupações nas mãos do
Divino Oleiro da humanidade.
+ Peça a graça para corresponder a vontade de Deus.
5) CONTEMPLAÇÃO:
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus
propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir
desta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência
desta mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
6) REZAR O SALMO 146(145): – “Aleluia! Louva o Senhor, ó
minha alma!...”
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