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INTRODUÇÃO:
“Morava, pois, Mefibozete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei; e era coxo de ambos os
pés.” (2 Sm 9.13)
¾ Éramos inimigos de Deus
¾ Tornamo-nos filhos adotados
¾ Recebemos graça, fomos perdoados e reposicionados
“Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Reino do Filho do seu amor, em quem temos a
redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados” (Cl 1.13,14)
¾ Recebemos herança no céu

ESBOÇO:
1. Somos de poucos dias: “Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem, como a glor
da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor;” 1 Pe 1.24 “Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte; e o
profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ordena a tua casa, porque
morrerás e não viverás” 2 Rs 20.1
2. Dependemos de Deus: (Tg 4.13-16) - “Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal
cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos; Digo-vos que não sabeis o que
acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se
desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas
agora vos gloriais em vossas presunções; toda a glória tal como esta é maligna.”; (Sl 127.1,2) - “Se o
Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em
vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois
assim dá ele aos seus amados o sono.”
3. Toda dádiva espiritual vem de Deus: “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação” Tg 1.17
4. O dom nos é dado por graça: (1 Co 12.11) - “mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas
coisas, repartindo a cada um como quer.“; (Jó 1.21) – “E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu
tornarei para lá; o SENHOR o deu, e o SENHOR o tomou: bendito seja o nome do SENHOR.

CONCLUSÃO:
Às vezes faz-se necessário que Deus permita determinadas ocorrências, por conhecer a nossa fraqueza,
para nos manter fiéis: Pedro o traiu – lembrança; Paulo tinha um espinho na carne – lembrança da
morte de Estêvão; Jacó ficou coxo de uma perna ao ter seu nome trocado para Israel; Mefibosete
ficou coxo por uma fuga precepitada na guerra. Qual é o seu espinho na carne?

