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“Tesouro em vaso de barro”
2 Cor 4.7

INTRODUÇÃO
Deus confiou a nós, “fracos, frágeis e imperfeitos”, a grande mensagem redentora: a mensagem da
salvação em Jesus Cristo. Paulo fala dessa missão se colocando como um “vaso de barro” pequeno e
frágil, porém capaz de guardar um tesouro indestrutível. Em muitos textos, o homem é comparado ao
vaso, visto que ambos são feitos do barro (Sl 31.12; Jr 22.28). O oleiro se torna uma figura do próprio
Deus.  “Ó Senhor, tu és nosso Pai; nós o barro, e tu, o nosso oleiro; e todos nós, a obra das tuas
mãos”. (Is.64.8). O apóstolo Paulo citou os vasos algumas vezes em suas epístolas. Para ele, todas as
pessoas eram ou poderiam vir a ser vasos bons ou ruins (Rm 9.21). Ele dá testemunho de si mesmo
como um “vaso escolhido” pelo Senhor (At 9.15).

1.VOCÊ É VASO
Deus te escolheu para ser um vaso e embora sendo frágil, o Espírito Santo habita dentro desse vaso e
você transporta uma poderosa mensagem: “a da salvação”. Sendo assim, é preciso, em consideração a
esse precioso conteúdo, observar suas atitudes para que seja achado “vaso de honra”, seja você líder
ou liderado,  lembre-se:  somos vasos do mesmo Oleiro:  Jesus,  e precisamos ser sempre: tratáveis,
ensináveis,  submissos,  transparentes,  esperançosos,  santos;  também  precisamos  de  ter  palavra
branda, de conhecer a Bíblia, de evitar mexericos, de fugir das injustiças, de estar firmes na fé, amar e
viver em paz Nosso Oleiro não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de
servo, foi submisso, obediente até a morte e morte de Cruz. (Fp 2.5-11; 2Tm 2. 14-24)

2.O GRANDE TESOURO GUARDADO NO VASO – 2 CO 4.6,7
O Espírito Santo é o precioso tesouro guardado em nós que nos impulsiona a anunciar a preciosa
mensagem: “as Boas Novas da Salvação” que traz luz às trevas. O apóstolo Paulo declara:  “Porque
Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para
iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo” (2 Co 4.6). Paulo revela a
grandeza deste tesouro também em 2 Co.5.19-20. Mas a palavra que nos revela o valor desse tesouro
em nós é João 14.23 “Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e
meu Pai  o  amará,  e  viremos para ele,  e  faremos nele  morada”.  Esse  precioso  tesouro deve ser
anunciado a todos, não podemos calar, se calarmos até as pedras clamarão. Lc 19. 40.

COMPARTILHAMENTO
Vimos no tópico 1 que é preciso observar nossas atitudes a fim de sermos achados vasos de honra.
Analise os itens abaixo à luz da Bíblia e reflita se você é um vaso de honra:
-Tratável: (Romanos 8:28; Tiago 1:12; II Coríntios 4:7-18). 
-Ensinável: Deus sempre nos ensinará através de alguém ou alguma coisa (Mateus 11:28-30; Salmos
32:8-9). 
-Submisso: (Filipenses 2:5-11; Romanos 13:1-7; Efésios 6:1-3); 
-Transparente: (Efésios 4:25; Zacarias 8:16-17). 
-Esperançoso:(Romanos 8:1; Colossenses 1:27; Apocalipse 3:11). 
-Santo: (I Pedro 1:14-16) 

CONCLUSÃO
O Espírito Santo habita em nós e quer nos usar para este propósito. Embora sejamos frágeis, Deus nos
usa para proclamar as Boas Novas e dá-nos poder para realizarmos sua obra. Aprendemos a enxergar
nossos corpos como frágeis vasos de barro. Todavia, em sua fragilidade, não podemos descuidar, pois
mesmo frágeis o tesouro que em nós habita é de valor incalculável!!
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