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Aliança apostólica
Aula 4 – Davi e Jonatas
Aliança com amigos
Hoje vamos falar da aliança entre amigos, aliança de Davi e Jonatas, aliança que
trás comunhão.
Para você professor (a)
Não podemos viver sozinhos. Precisamos de amigos, pessoas que nos entendam e
participem de nossos momentos, para ministrar as crianças precisamos fazer uma
análise com estamos nos relacionando, quem escolhemos para ser nossos amigos,
quem são seus amigos?
Alem de Deus, que deve ser o maior e melhor Amigo, temos nossa autoridade
espiritual e outros que escolhemos para fazer parte da nossa vida, pois são mais
chegados que um irmão.
Incentive as crianças a escolherem amigos da igreja, a terem relacionamento.
Vamos lá, boa aula!
Base Bíblica
1 Samuel 16:14-23; 18-20
Objetivo
 Que a criança faça aliança com os amigos da igreja;
 Entender que a amizade é um sentimento que agrada a Deus.
Situação da Criança
As crianças fazem amizades com outras crianças que não creem e não servem ao
nosso Deus. Parece que só na escola que existem amigos bons, e os dá igreja?
Porque nossas crianças na estão se relacionando com os amigos da igreja? Não
visitam um a casa do outro? Não conhecem os pais.
Vamos resgatar as amizades que devem acontecer dentro da igreja. Através dessa
aula a criança deverá fazer aliança com um amigo.
Sugestão para o desenvolvimento da Aula
Leve para a sala algum presente que tenha ganhado de um amigo. Fale o quanto
gosta, conte a breve historia da amizade.
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Contando a História
Ola crianças! Como esta sendo a aliança com sua família? Deixem que contem.
Muito bem, hoje vamos aprender sobre mais uma importante aliança.
Quem tem amigos? O que você faria por ele? Você defenderia seu amigo? Você já deu
um presente para ele e já recebeu algum? É muito bom não é mesmo? Sabe que a
bíblia também fala de dois amigos? Vamos ouvir a historia deles.
Quem se lembra da historia de Davi? Então, Davi venceu Golias e passou a morar no
palácio com Saul. Ele fez amizade com o filho do rei, o príncipe Jonatas, tornaram-se
grandes amigos, Jônatas o amava muito, na verdade, eles tinham muito mais do que
uma amizade, eles tinham uma aliança. Jônatas deu sua própria capa a Davi, deu
também as suas vestes de guerreiro, a sua espada, o seu arco, e o seu cinto.
Davi venceu várias batalhas para o rei. As pessoas diziam que Davi lutava melhor que
o rei. Isso fez com que o rei ficasse inveja de Davi. E um dia arremessou uma lança
sobre ele, mas Davi conseguiu desviar dela.
Mas Saul avisou a seus servos e a Jonatas que iria matar Davi. Então seu amigo o
avisou: Davi você precisa fugir para bem longe do meu pai. Foge e eu vou falar com
meu pai e Jonatas falou muito bem de seu amigo e o rei disse que não o mataria.
Porem logo Saul voltou a trás com sua palavra e cheio de inveja disse que mataria
Davi.
Davi precisou ficar bem longe do palácio! Mas Jônatas e Davi prometeram que seriam
amigos para sempre, fizeram uma aliança.
E você também tem amigos bem chegados? Aqueles que são muuuito amigos? Ter
amigos é muito bom! Precisamos saber tratar bem nossos amigos. Jônatas tratava bem
o seu amigo Davi, mesmo sendo ele um príncipe, Jônatas fez tudo o que pode para
proteger seu amigo Davi e não teve inveja dele, pois mesmo sendo príncipe sabia que
Deus tinha escolhido Davi para ser rei.
Seja como Jonatas e Davi, ame seu amigo, ajude-o, faça aliança com ele, Deus honra
uma amizade sincera.
Professor (a) Faça um sorteio de aliança de oração. Um amigo eles podem escolher o
outro será sorteio. Tem crianças que precisam de aproximação, sentem se sos e não
tem amigos na Igreja.
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Avise os pais sobre essa aliança e orientem os para ajudar seus filhos.
Oração
Senhor Jesus muito obrigado pelos amigos que o Senhor me deu, que essa amizade
seja muito sincera e que essa aliança dure para sempre em nome de Jesus. Amem.
Versículo
“Em todo tempo ama o amigo. Pv 17:17

Verificação do Ensino






Onde Davi morava?
Porque Saul resolveu matar Davi
Quem era Jonatas?
Que presente Davi ganhou?
O que Jonatas fez por Davi?

Oferta
Quando amamos uma pessoa não temos problema em demonstrar o nosso amor, da
mesma forma é expressar o nosso amor a Deus.
Davi expressava seu amor a Deus através de cânticos, de seu reinado, de suas
atitudes e uma delas, era ofertando ao Senhor.
Tudo o que Davi conquistou tudo o que ajuntou, tanto no seu reino, como
particularmente, ele oferta ao Senhor. Vamos seguir o exemplo de Davi? Demonstre
seu amor ao Senhor.

Atividade
Cartão para o amigo.

ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS
Abril /2018

Lembrancinha
Entregar para o amigo que você fará a aliança, dentro deverá ter a oração do ano de
Ezequias. Explique que é um símbolo profético do presente que ela é na sua vida e
representa a prosperidade que viverão.
Feito com rolo de papel higiênico

Boa aula!

