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LIÇÃO 46 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS
 QUEBRA GELO (

tenha sido honrado. Qual

):

foi
 ADORAÇÃO ( 1 ): Jesus em tua presença. “F
 EDIFICAÇÃO: Mefibosete:

”

a de ser acolhido como filho.

 OBJETIVO DA LIÇÃO: Mostrar que qualquer um pode receber a graça de Deus em sua vida.
 MEMORIZAR: 2ª Samuel 9.3

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre
rio e passe pelas 4
etapas da reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia, envie-lhes o verso da
lição antecipadamente.
a de ser acolhido como filho.
Contexto
poca brutal em que todos da familia do rei anterior eram
exterminados no momento em que uma nova dinastia conquistava o poder. Ao saberem
no
meio desta correria de fuga que o filho de Jonatas Mefibosete, cai e torna-se aleijado ( ler
II Sm 4
sobre a vida
desde jovem.
o de sua vida, lembra-se da sua
amizade com Jonatas o que o faz perguntar:
Ler II Samuel 9:1 –

a nessa pergunta de Davi?
o tinha porque preocupar-se com
uma pessoa que havia sido neto de seu antecessor (que por sinal havia lhe perseguido),
m vivo na fami
a que Deus tem mostrado pra mim?
Ler II Samuel 9:2-3 –
a?
como se ela respondesse a Davi: “
m,
”
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Ler II Samuel 9:4-5 –O que representa sair de Lo Debar?
“L
”
pasto, lugar de des
a que transforma nossa vida.
Ler II Samuel 9:6-7 –
a de Mefibosete ao
apresentar-se ao rei? Como as palavras de Davi assemelham-se as do Senhor?
Com certeza Mefibosete estava com medo de ser castigado, de ser morto, mas as
isso que Deus
,
Deus sempre lhe diz:
.
Ler II Samuel 9:8 – O que esta pergunta de
Mefibosete considerava-se uma pessoa digna de sentar-se com o rei? Que paralelo
o diante de Deus?
Ao fazer esta pergunta Mefibosete revela a forma como ele se via, ou seja, uma pessoa
o somos pessoas dignas de
sermos cuidadas e recebidas por Deus.
Ler II Samuel 9: 9-13 – Resumindo: que paralelo podemos fazer da vida de Mefibosete
s?
 Tal qual
m somos frutos de uma queda (que ouve no Eden).

a.
 Como
o de
Deus.
 O rei removeu
ria em que vivia, da mesma forma
Deus fez conosco, nos trouxe a um lugar de provisão e de intimidade com Ele.

s, e colocado como filho.
 O fato de continuarmos mancos (temos nossas fragilidades),
a de Deus.
Em grupos de três pessoas conversem sobre o que aprenderam e aplicaram para suas
vidas sobre o estudo e orem pelas necessidades uns dos outros.
 EVANGELISMO - Apelo: Jesus nos aceita como somos, só precisamos nos entregar a Ele...
 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: Orem pela vida e trabalho do Pr. Prem e família no norte da Índia.

