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AULA 2 – Davi e Jonatas 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Professores a aula de hoje, será focada numa amizade sem interesses, mostrando o amor ao 
próximo que Deus cita nos mandamentos.  Jônatas mostra que sua amizade com Davi não 
dependia de garantias humanas e era assim desprovida de interesses, afinal ele era um Príncipe.   
Pessoas egoístas que só investem nas amizades que oferecem retorno não sabem amar como 
Jônatas amou, e acabam decepcionando aqueles que se relacionam com elas. 
Vamos ensinar as crianças a amar ao próximo como a si mesmo. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
1 Samuel 16:14-23 / Mateus 22:39 
 

OBJETIVOS 

 

 Levar a criança a entender o que é uma amizade sem interesses 

 Amar ao próximo como a si mesmo 

 Mostrar que o egoísmo e interesse não levam ninguém a lugar algum. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Assim como existem amizades verdadeiras que são uma bênção nas nossas vidas, e servem 
para nos edificar e nos aproximar de Deus, também existem amizades falsas que podem nos 
afastar do caminho de Deus. 
Há “amigos” que te zoam por ser da igreja, que te faz ouvir músicas que as letras não são 
agradáveis, que tem atitudes que desagradam a Deus, e que sua família não aprova? Essas 
amizades, não precisamos ter em nossas vidas. 
Precisamos procurar aqueles que são benção e fiéis a nós, afinal de contas a fidelidade (como 
vimos nas campanhas anteriores), é uma grande qualidade e que devemos buscar também. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
DINAMICA - UNIDADE 
-Necessário um bambolê. 
Coloque as crianças em círculo e faça os dar as 
mãos. Você também deve participar da brincadeira. 
Coloque um bambolê em você e sem soltar a mão 
do aluno tente passar o bambolê e assim 
sucessivamente. 

Está brincadeira serve para mostrar que não é fácil 

permanecer unidos, mas é muito mais divertido 

quando estamos unidos. 
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MINISTRANDO: 

 
Jônatas era o filho e herdeiro do rei Saul.  
Davi era um bom guerreiro. 
Depois que Davi matou Golias, ele se tornou o chefe do exército de Saul. Davi ganhou várias 
guerras e ficou bem famoso. As mulheres até cantavam músicas dizendo que Davi era um 
guerreiro melhor do que Saul. Isso deixou Saul morrendo de ciúme. Então, ele decidiu matar 
Davi. 
 

Jônatas era o filho mais velho de Saul, ele tinha o direito de ser rei. Mas ele 
sabia que Deus tinha escolhido Davi para ser o rei depois de Saul. Mesmo 
assim, Jonatas não tinha ciúme de Davi. Ao contrário, eles se tornaram 
grandes amigos. Jonatas e Davi prometeram que iam proteger e  defender 
um ao outro. Para provar a sua amizade, Jonatas deu para Davi seu 
casaco, sua espada, seu arco e seu cinto. Ele nunca deixou que seu pai 
(Saul), fizesse mal a Davi. Até o ajudou a fugir e se esconder. 
 
Quem aqui tem uma amizade bem legal? Um(a) amigo(a) que te defende e 
ajuda, quando você precisa? 

Precisamos orar para Deus e pedir que conserve essas nossas amizades e que Ele mande mais 
amigos fiéis para a nossa vida. 
  
Por causa desta amizade tão bonita, quando Jônatas morreu, Davi cuidou do seu filho, dando 
tudo o que ele teria por direito. 
 
A amizade verdadeira dura, não tem prazo para acabar. E essa aliança permanece por gerações. 
 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor que eu possa conservar minhas boas amizades, que não sejam por interesses e que eu 
possa usar o dom de amar que Deus nos fala. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fortalece a 
cada amizade verdadeira e nos dá mais amizades que possamos levar para sempre. Em nome 
de Jesus, amém!” 
 

VERSÍCULO 

 

 “Ame ao seu próximo como a ti mesmo”. Mateus 22:39 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- Qual o sentimento que Jonatas tinha por Davi? 

- O que Davi fez pelo filho de Jonatas, após a sua morte? 

- Porque devemos conservar as amizades verdadeiras? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
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Hoje você vai entregar uma oferta sem limites e reservas, como Jonatas fez. Mesmo o pai de 
Jonatas não gostando de Davi, ele fez tudo de bom por seu amigo, porque sabia que era um 
escolhido de Deus.  
Você deseja entregar uma oferta sem limites e reservas? Ou seja, você tem consciência de que 
Deus fez o melhor pela tua vida, entregando o seu único filho por amor a você? Então, entregar a 
sua oferta, você só estará agradecendo a Deus por tudo. Não trouxe nada hoje? Entregue a Deus 
o seu coração, ele é o seu tesouro. Sempre que vir a casa do Senhor, lembre-se de entregar com 
amor e alegria. 
 

ATIVIDADE  

 
Vamos criar um mural bem bonito para deixar no Kids? 
 
Sugestão de material: 
- Cartolina ou papel craft 
- Letras de EVA, tinta grache 
 
 

   

 
 

Desafio da semana: brincar com um amigo que faz tempo que você não brinca. Se esse amigo 
estiver longe, enviar uma mensagem, cartinha ou fazer uma ligação para ele. Conte na próxima 
semana como foi a experiência. 
 
NÃO ESQUEÇA DE TRAZER OS ALIMENTOS. 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Criançada esta lembrancinha você irá dividir com alguém 
que você gosta muito e considera seu amigo. 
 
 
 


