“BARRO ou BARRAS NAS MÃOS DE DEUS?”
“Contudo, SENHOR, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro; tu és o oleiro. Todos nós somos
obra das tuas mãos.” Is 64.8 “Quando sou fraco é que sou forte.” – II Co 12.10.
- Introdução: “Barra pesada” é uma expressão coloquial e popular bem antiga na gíria
brasileira, geralmente o sentido é negativo. Hoje ela foi abreviada para apenas “BARRA” . É
bem comum dizermos: “Que barra!” A BARRA É DURA, INFLEXÍVEL, IMOLDÁVEL. Muitas
pessoas têm se portado como verdadeiras BARRAS nas mãos de Deus. Já a expressão “barro
em Tuas mãos”, é derivada das Escrituras, e indica justamente o contrário. O BARRO É MACIO,
FLEXÍVEL, MOLDÁVEL. Olhando para sua vida, você pode dizer que tem sido barro nas mãos
de Deus ou uma barra nas mãos de Deus? Uma das áreas mais enfatizadas no Novo
Testamento é a área da consagração. Há necessidade de crescermos nesta área para sermos
agradáveis e úteis para Deus.
Quero falar do elemento básico na constituição do ser humano – o barro. No original do Novo
Testamento a palavra “vaso” - “skênòs”, é usada 22 vezes, algumas vezes literalmente, outras
em sentido figurado. A partir do barro, vamos fazer algumas analogias que cabem como luva
nessa questão da nossa consagração ao Senhor. Como descrito em Isaías, podemos ver que
somos como barro nas mãos do Senhor. Então, consideremos:
1. O BARRO NÃO TEM VALOR EM SI “Que antes valiam seu peso em ouro, hoje são
considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro!” Lm 4.2 Bem diferente das
barras de aço, ferro, prata e ouro, que são cobiçadas por todos, o barro é destituído de
importância, e não é objeto de disputas (não se faz guerras entre as nações por causa do
barro. Ouro, sim. Mas barro?). Você já parou para pensar que foi desse material que eu e você
fomos feitos? Logo, por que alimentarmos vaidades pessoais, achando, diante de Deus e dos
outros, que somos muita coisa? Tem gente que “se acha”, diz a gíria, não é mesmo?
Deus fez a todos nós do pó da terra... mas alguns pensam que foram feitos de porcelana.
Calma, irmão, você é de barro mesmo! 2. O BARRO É FRÁGIL “Mas temos esse tesouro em
vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de
nós.” II Co 4.7 Diferente de uma barra de ferro ou bronze, o barro se espatifa facilmente.
Assim são os nossos projetos, nossos planos, nossos feitos... Nossa vida inteira é frágil como
barro. Mas, irmãos, a nossa fragilidade, no entanto, é a oportunidade de Deus trabalhar em
nós. E Deus quer trabalhar em nós, porém, Ele não trabalha com gente ensimesmada, cheia
de orgulho, dura, teimosa, que diz: “eu sou ótimo!” Para Deus moldar a nossa vida, e nos dar
uma forma abençoada, precisamos aceitar o fato que somos "fracos", frágeis, que sem Deus
não somos nada, para que, então, o poder de Deus venha sobre nós. 3. O BARRO NÃO TEM
VONTADE PRÓPRIA “Acaso o barro pode dizer ao oleiro: O que você está fazendo?” Is 45.9
Seria absurdo imaginar um oleiro consultando o barro sobre a forma que este deveria
receber. Deus ensinou uma preciosa lição para Jeremias, quando mandou que ele fosse à
oficina do oleiro e o visse trabalhando o barro. Jeremias, escreveu sobre isto, contando o
seguinte, em Jr 18.1 a 4. “Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do SENHOR: "Vá à casa
do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem". Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando
com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos; e ele o
refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.” Note que o oleiro estava
construindo um vaso que quebrou em suas mãos. Então, tornou a fazer do mesmo barro,
outro vaso "segundo bem lhe pareceu". Deus quer ter esta liberdade para quebrar, mexer e
mudar o que for necessário em nossas vidas. Nós temos que entender que ao barro não resta

outra opção, senão render-se à vontade soberana do oleiro que o manipula. Barro não faz
birra. Barro não berra. Barro não tem querer! Não temos o direito de questionar os planos e
os propósitos do Senhor em nossas vidas. Devemos, sim, ter a mesma disposição que tiveram
os servos de Deus do passado, que agiram como BARRO: 1. Isaías, quando ouviu a voz do
Senhor, que perguntava:
“...A quem enviarei, e quem há de ir por nós?”, ele disse: “eis-me aqui, envia-me a mim" - Is
6.8. 2. Maria, quando foi escolhida para ficar grávida, quando estava comprometida em
casamento com José, ela disse: "Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim
conforme a tua palavra" Lc 1.38. 3. Paulo, perguntou a Deus o que deveria fazer, e Deus disse
pra ele: "Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado
fazer" At 22.10. Deus manda dizer “abra mão da sua vontade”, “pare de ser uma barra dura e
pesada e seja um barro flexível nas mãos de Deus”. “Perca aqui e agora, para ganhar lá na
frente”. Barro não tem querer, aceita a forma que o oleiro lhe dá. Assim se passa conosco;
porém, quando nos submetemos inteiramente ao Senhor, somos abençoados! 4. O BARRO É
A MATÉRIA-PRIMA DO OLEIRO “Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao
barro! Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: "Ele não me fez"? E o vaso
poderá dizer do oleiro: "Ele nada sabe"? Is 29.16 Tem muita gente querendo estar no lugar de
Deus, barro quer se colocar no lugar do oleiro. Quer ser Deus. - Deus é criador, somos sua
criação. - Deus é o artista, somos sua matéria-prima. - Deus é Senhor, somos seus servos! É o
artista quem tira o barro da mediocridade. Seja barro e Deus lhe dará o vaso no tempo certo
com... FORMA, BELEZA E VALOR! "Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas
minhas mãos, ó comunidade de Israel.”- Jr 18.6 É nas mãos do artista que o barro vira obra de
arte, e passa até a ser admirado, exibido em galerias e... Chega a valer uma fortuna! Não há
artista como Deus e Ele têm muitos tesouros para colocar em nós! Porém, Deus só fará isso se
nós permitirmos! ...Muitos filhos de Deus deixam de ser abençoados, porque permanecem
com seus corações endurecidos para a ação de Deus em suas vidas. Pare de lutar com Deus, e
deixe-se moldar pelas mãos do Artista mais perfeito: o Senhor, nosso Deus. Ele transformará
o barro da sua vida numa obra de arte preciosa.
- Conclusão: Nós vimos que como barro nas mãos de Deus: - Não temos o valor que
atribuímos a nós mesmos. Só teremos o devido valor quando permitirmos que Deus trabalhe
em nós; - Somos frágeis. Para sermos fortes, nós dependemos de Deus; - E diante de Deus,
não podemos ter vontade própria, mas devemos nos render à Sua vontade. Devemos ser a
matéria prima nas mãos de Deus. Portanto, vamos nos render ao Senhor hoje... vamos
permitir que Ele dê nova forma à nossa vida... que nos TRANSFORME em pessoas de grande
valor! “Contudo, SENHOR, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro; tu és o oleiro. Todos nós
somos obra das tuas mãos.”- Is 64.8 QUE SEJAMOS BARRO NAS MÃOS DE DEUS!
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