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Aliança apostólica 

Aula 4 – Davi e Jonatas 

Aliança com amigos 

 
INTRODUÇÃO 

Hoje vamos falar da aliança entre amigos, aliança de Davi e Jonatas, aliança que 

trás comunhão. 

 

 PARA O PROFESSOR 

 

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 BIBLICA 

 1 Samuel 16:14-23; 18-20 

 OBJETIVO 

 

Ensinar o bebê a ter amizade na igreja. 

VERSICULO 

 
 “Em todo tempo ama o amigo. Pv 17:17 

                         

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
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Nossa sugestao é fazer um  varal de historias, para isso vamos precisar de: 

1- Varal ( do material que preferir) 
2- Pregador; 
3- Figuras grandes da historia; 

          

 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  

 

Olá galerinha, vocês estão bem?  

Hoje vamos falar sobre dois meninos que tinham uma amizade muito linda, o nome deles era Davi 

e Jonatas. 

Davi foi aquele menino que derrotou um gigante lembram? E Jonatas era filho do rei e depois 

desse acontecimento eles se tornaram mais amigos, eles tinham uma aliança, brincaram juntos, 

quando um fazia um dodói o outro ajudava e eles também oravam um pelo outro. Assim como 

Jonatas e Davi eram amigos, o papai do céu preparou um a iguinho para você também e ele está 

bem do seu lado, isso mesmo, nós podemos encotrar amigos bem legais aqui na igreja. 

 

Oração – Papai do céu ebençoe meu amiguinho e a família dele. Em nome de Jesus, amem! 

 

Atividade: vamos precisar de: 

1 caixa surpresa: 

- figuras de crianças  se abraçando, apertando a mão e representando carinho. Vamos tirar de 

dentro da caixa e cada criança vai ter um amigo para fazer conforme esta na figura; 

 



                                                                                           Abril de 2018 

 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 3 

 LEMBRANCINHA 

 

Confeccionar o desenho para entregar para um amigo.                 

 

 

 

Coloque dentro da embalagem feita com rolinho de papel higiênico. 

 

Divirta-se e Boa aula! 


