Microfone e

Já se sentiu o maior pecador de todos? Isso te aproxima de Deus e das
pessoas, ou te afasta de tudo? Qual seria o caminho correto?
Será que, como Mefibosete, você está morando numa terra árida e
seca?
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INESQUECÍVEIS
2 Samuel 9.1-13
SENTIR
Você é uma pessoa que esquece fácil das coisas? Alguma vez isso te
trouxe um problema?

APRENDER
O texto base conta a história de Mefibosete, neto de Saul – primeiro rei
de Israel – e filho de Jônatas – melhor amigo de Davi. Quando os
filisteus atacaram a cidade e mataram o seu avô e seu pai, sua babá o
pega no colo e foge para a cidade de Lo-Debar, onde havia sequidão e
miséria, e cujos habitantes eram todos mendigos ou doentes. Na
pressa, ela deixou o menino cair. Aquele acidente o deixou aleijado.
Sem pai, sem herança, fugitivo e aleijado. Sem reino, sem futuro. Um
homem sem esperança, havia perdido tudo. A queda impossibilitou a
Mefibosete de chegar ao trono. Se para ser um sacerdote necessitava
de uma boa qualificação (Lv. 21.18-21), imagine para ser um Rei! Não
podia ter deficiência física.
Assim como ele, a queda (o pecado) também nos impossibilitou de
chegar à presença de Deus. O homem sem Cristo também está coxo,
não pode andar direito. Ele cai, tropeça, não consegue andar em
veredas retas, não caminha na direção de Deus. Mas, assim como Davi
se lembrou do filho do seu amigo e o honrou, Jesus mudou tudo para
nós (Jo. 3.16) e nos fez co-herdeiros (Rm 8.17)! Para nosso Pai, somos
inesquecíveis.

REFLETIR
Como você está andando diante de Deus? Com os pés quebrados,
capengando? Cai aqui, levanta lá?

Já se sentiu esquecido por Deus? Já pensou que suas orações não são
ouvidas, ou que nem vale a pena perder tempo com isso? Já sentiu que
é melhor não incomodar os outros com um pedido de oração?
Mefibosete não pensava sair daquela terra com a vida restaurada. Você
pensa assim também?

APLICAR
Lo-Debar não é o seu lugar. Deus preparou para você uma terra
que mana leite e mel, e, em Cristo, Ele já nos tirou de lá!
Não fomos criados para nos contentar com uma vida medíocre.
Jesus veio nos trazer vida em abundância. Ele veio para sarar
nossos pés quebrados e nos levar a andar em santidade.
Conduza um tempo de oração encima do texto de Isaías 49.1516:
“Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama
e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se
esquecer, eu não me esquecerei de você! Veja, eu gravei você
nas palmas das minhas mãos”.

