




“Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado 
dos pés; era de idade de cinco anos quando de 
Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e 

de Jônatas; então sua ama o tomou e fugiu; 
sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu, e 

ficou manco. Seu nome era Mefibosete” 
 (II Sm 4:4). 



O nome “Mefibosete” 
 em hebraico significa  
“vergonha destruidora”. 



Contexto desta história bíblica 





Lo-Debar significa, “sem pasto”. 

“Em Cristo Jesus nós habitamos nas regiões 
celestiais” (Ef 2:6).



Lições espirituais para sua vida

1- Deus não te esqueceu em Lo-Debar!

“Perguntou Davi: Resta ainda alguém da casa 
de Saul, para que eu o trate com bondade 

por amor de Jônatas?” (vs 1).



“Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda 
mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu 

ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, 
todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das 

minhas mãos te gravei; os teus muros estão continuamente 
perante mim” (Is 49:15-16).

“Porque, quando meu pai e minha mãe me 
desampararem, o Senhor me recolherá” (Sl 27:10).



2- Deus não desiste de você!

“Disse-lhe Davi: Não temas! Pois usarei de bondade contigo 
por amor de seu pai Jônatas, e te restituirei as terras de Saul, 
e tu comeras pão para sempre na minha mesa. Mefibosete 
prostrou-se e disse: Quem é teu servo, para teres olhado 

para um cão morto tal como eu?” (vs 7-8).





Gl 3:26 – Eu sou filho de Deus. 
I Pe 2:9 – Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 
de propriedade exclusiva do Senhor. 
Ec 3:11 – Ele me fez formoso. 
Is 43:1-4 – Me deu um nome, sou dele, Ele me ama, me 
redimiu, está comigo e sou precioso aos Seus olhos. 
Rm 8:17 – Sou Co-herdeiro: significa que eu também tenho 
herança. Sou um herdeiro. 
Zc 2:8 – Sou a “menina dos seus olhos”. 
Jr 29:11 – Pensamentos bons, de paz, e um fim vitorioso



3- Deus vai te colocar na mesa do Rei!

“Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de 
Davi COMO SE FOSSE um dos filhos de Davi” (vs 11).

“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 

Jesus Cristo, seu Filho nos purifica de todo o 
pecado” (I Jo 1:7).



Conclusão

Jesus está te convidando para “sair de Lo-Debar” e 
“vir para Jerusalém”!

“Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o 
melhor desta terra” (Is 1:19).

“Eis que Eu estou à porta e bato, e se, alguém 
ouvir, e abrir a porta, entrarei e cearei com 

ele, e ele comigo” (Ap 3:20).


