ATOS DE BONDADE SEGUEM OS QUE
CREEM - RESTITUIÇÃO
Texto Bíblico: 2Sm 9.1-8
Introdução: Para quem não conhece a historia de Mefibosete,
nasceu em berço esplêndido, da linhagem de real, príncipe por
excelência, mas quando pequeno da idade de cinco anos, a sua ama,
sabendo da morte de seu Rei Saul e de Jonatas, pegou o menino e
fugiu e na pressa além de ser aleijado dos pés, caiu e ficou manco.
(2Sm 4.4).
Conta-se a história secular que na época de reis, quando um rei
batalhava contra um outro e vencia , logo todos os seus familiares
também eram mortos, para não haver conspiração e nem sucessão
ao trono. A linhagem passaria a ser do novo rei e de toda a sua
família.
Quando Davi reinou, a ama de Mefibosete fugiu para Lo-Debar, cujo
significado é “sem palavras”, “sem pasto”, “terreno deserto”,
certamente ali Mefibosete viveria em silêncio e esperando a morte
chegar, por causa do novo Rei.
Esta historia ainda bem que não acaba assim, Davi foi benevolente
para com a descendência de Jônatas e sabendo que existia um
herdeiro vivo, mandou imediatamente chamar e restituir tudo o que
lhe era devido. Mefibosete foi tratado pelo rei com todas as
demonstrações de ternura e de bondade, e desde então residiu na
capital. (v.7).
A vida de Mefibosete é um retrato da nossa própria existência. E,
como ele, nós também fomos criados para sermos príncipes. Não
devemos nos contentar com a vida árida do deserto, visto que fomos
criados para a abundância e para a dignidade.
Os Atos de Bondade de Davi
Os atos de bondade de Davi para com Mefibosete formam um
impressionante paralelo com os atos de bondade de Deus para
conosco.

1- A Busca. (vv.1-4).
Davi busca Mefibosete descendente de Jônatas para “que lhe faça
bem”, restaurando lhe os terrenos de Saul e deixando-o comer
continuamente à mesa do rei.
A “Casa de Saul” era inimiga da “Casa de Davi” e, contrariando os
“costumes” daquela época, que era o de matar todos os
descendentes do rei deposto (para evitar futuras reivindicações ao
trono), Davi, por causa da sua aliança com Jônatas, busca seus
descendentes para os abençoarem.
De modo semelhante, nós, pecadores, também éramos inimigos de
Deus (Rm 5.10), mas Jesus também veio nos buscar para nos salvar
e nos abençoar. (Mt 11.28; Lc 19.10).
2- O Chamado. (vv. 5-6).
Davi mandar chamar Mefibosete à sua presença.
O PARALELO :O chamado de Deus hoje:
 É um Chamado Pessoal. (Is 43.1; Lc 19.5; At 9.15).
 É um Chamado Universal. (Mt 11.28).
 É um Chamado que Resulta em Grande Alegria. (At 16.34).
3- A Restituição. (v.7).
Davi restitui a Mefibosete tudo que era de seu pai e avô. Satanás
rouba, mata e destrói. Jesus dá vida em abundância (Jo 10.10). Jesus
restaura o homem e sua vida, família, paz, alegria, saúde, dignidade.










O Senhor promete nos restituir:
A prosperidade perdida. (Jó 42.10). – “E o Senhor virou o
cativeiro de Jó… e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em
dobro a tudo quanto dantes possuía.”
Tudo em dobro. (Zc 9.12). – “Voltai à fortaleza, ó presos de
esperança; também hoje vos anuncio que vos recompensarei em
dobro.”
A sorte do seu povo. (Sl 126.3). – “Grandes coisas fez o
Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres.”
A nossa saúde. (Jr 30.17). – “Porque restaurarei a tua saúde e
sararei as tuas chagas, diz o Senhor…”
A nossa justiça. (Jó 33.26). – “Deveras, orará a Deus, que se
agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao
homem a sua justiça.”
A alegria da salvação. (Sl 51.12). – “Torna a dar-me a alegria
da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.”
4- A Glorificação. (v.8).

Davi convida Mefibosete para assentar-se à sua mesa
permanentemente. Mefibosete é integrado à corte e assenta-se à
mesa do rei na condição de príncipe de Israel. De igual modo, nós,
“cães mortos”, “coxos”, também somos convidados à mesa do
Senhor.
Como Abençoados pelo Senhor. (Ef 1.3). – “… o qual nos
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo”
 Como Filhos de Deus. (Jo 1.12). – “Mas a todos quantos o
receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus…”
 Como Herdeiros de Deus e Co-herdeiros de Cristo. (Rm
8.17). – “E, se nós somos filhos, logo herdeiros também,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo; se é que com ele
padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.”
 Como Bem-aventurados. (Ap 19.9). – “… Bem-aventurados
aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro…”


Resumo: Os atos de bondade de Deus são à base da nossa salvação,
pois, à semelhança de Davi com Mefibosete, Jesus buscou, chamou,
restituiu e também glorificou o pecador.

