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Líder: Pegue um vaso em sua casa, e tenha com você durante a reunião, 

vamos usá-lo para ilustrar a palavra de Deus. Leia as perguntas antes 

da célula, e escolha algumas que mais se adequam ao perfil de sua 

célula. Deixe que todos falem nesta noite, pois é uma noite de cura no 

coração deles. 

 

Para que servem os vasos, como este que está aqui? Você sabe como um 

vaso de barro é feito? 

 

Os vasos são feitos para armazenar algo, alguns vasos são feitos para flores, 

outros, como o vaso sanitário, para algo não tão nobre. A Bíblia nos 

compara a um vaso, vamos ler juntos. (Leia com a célula Jeremias 18:1-6) 

 

Porque Deus nos compara com um vaso? O que este vaso em minha 

mão tem de semelhante conosco? 

 

Assim como o vaso, somos frágeis, somos criados para uma finalidade, para 

termos um conteúdo dentro de nós. Somos feitos para sermos úteis, e 

podemos ser quebrados e refeitos por Deus. Temos valor somente se 

tivermos algo bom dentro de nós. Fomos formados por Deus, como o Oleiro 

formou o vaso (Isaías 64:8) 

 

Sendo você um vaso, o que existe de mais valioso que pode ser colocado 

em você? (2 Coríntios 4:7) 

 

Somos o recipiente do Espirito Santo, Ele está em nós e nós Nele. O 

Espírito Santo é o que há de mais valioso, e Deus permitiu que nós pudemos 

tê-lo dentro de nós. Como vasos somos moldados pelas situações boas e 

ruins. 

 

Líder: Leia 2 Tm 2:20-21 e pergunte: O que quer dizer vaso de honra e 

vaso de desonra? Um vaso de desonra pode se tornar um vaso de 

honra?  

Quando lemos este texto pensamos: “Acho que sou um vaso de ouro ou 

prata”, mas do que será que somos feitos? Outro e Prata são nobres, Pau e 

Barro nem tanto. Mas já viram que Deus nos compara a vasos de barro? O 

que faz um vaso ser valioso é o que tem dentro dele. Posso fazer um 

“Papagaio” (vaso onde se urina) de ouro, e um porta joias de barro. O que 

vale mais? O Papagaio cheio de Xixi, ou o porta joias cheio de joias de 

ouro? Só temos valor se dentro de nós houver o Espírito Santo 

 

Você sabe o que é amor? O que é amar para você? 

 

Agora vamos ver o que é amor para Deus: 1 Coríntios 13:1-13 

O seu “amor”, tem inveja, tudo sofre, tudo crê?  Não! Então não é amor. 

 

Se o que eu sinto não é amor, o que é então? Como ter amor de 

verdade? 

 

Muitas vezes o que sentimos é paixão, outras vezes é respeito, cuidado, 

responsabilidade. Mas o verdadeiro amor é um fruto. Você sabe que fruto é 

este? 

“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fé, mansidão, temperança.” (Gálatas 5:22 ARC) 

 

Sim, o amor é fruto do Espírito Santo. Vamos ler juntos esta passagem 

bíblica (Romanos 5:5) 

 

O que está derramado no seu coração conforme Romanos 5:5? 
 

Sim, o amor de Deus, que nos faz suportar tudo. 

 

Líder: Neste momento coloque um louvor calmo e convide os membros da sua 

célula a pedirem a Deus, que venha limpar o vaso, encher do Espírito Santo e 

colocar amor dentro. Pergunte se alguém ali sente falta deste amor e o abrace, 

orando por ele(a); 


