
  

 

  

A amizade de Davi e Jônatas mostra que eles compartilhavam de algo muito lindo! Princípios e valores, que tinham um 
caráter e podiam se influenciar mutuamente, Jônatas, não entendia o porque Saul queria tanto matar Davi, mas ele não 
apoiou a decisão por ser seu pai, foi atrás da verdade! Buscou aquilo que falava sobre seus valores e aquilo que ele 
acreditava ser o certo! Leia 1 Samuel 20 e responda as perguntas: 

1- Qual o nome da pedra que Davi deveria esperar por Jônatas? 
2- O que Saul pensou quando Davi não compareceu à festa? 
3- Qual a parte deste capítulo que mais lhe chamou atenção? 
4- O que são valores e princípios para você? 
5- Ore e entregue este momento ao Senhor, busque por ter princípios e valores e que dessa forma você seja um 

exemplo! 

PARA MEMORIZAR: João 14:15 

Uma pessoa que foi um líder e amigo muito querido para Timóteo foi Paulo. Aconselhava, ajudava, exortava, era um 
amigo verdadeiro, confiava em Timóteo e em suas habilidades, dessa mesma forma, precisamos ter amigos que, 
quando necessário, vão nos dar um “toque”, amizades que podemos ver o quanto irão nos fazer crescer. 

1- O que quer dizer que temos amigos que querem nosso bem? 
2- Reescreva o versículo para memorizar em seu caderno e repita até memoriza-lo 
3- Como você pode ser um amigo que quer o bem dos outros? 
4- Pense em situações do seu dia-a-dia, como você poderá ser alguém que busca o bem das pessoas ao seu 

redor? 
5- Ore e peça para que você seja alguém que possa demonstrar o amor na vida das pessoas, da mesma forma 

que Paulo pôde acrescentar na vida de Timóteo 

TERÇA-FEIRA – AMIGOS QUE QUEREM O BEM - 2 Tm 1:13, 1 Tm 6:20 PARA MEMORIZAR: 1 Pedro 4:8 

Existem amizades que serão muito especiais na nossa vida, que vão marcar passagens, momentos, brincadeiras e muitas 
outras coisas, mas precisamos também ter sabedoria para escolhermos bons amigos, aqueles que irão compartilhar de 
todos os momentos conosco. 
Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Como você descrevia uma boa amizade na sua vida? 
2- Leia Eclesiastes 4:9-10 e explique o que você entende por este versículo 
3- Cite 5 características que um amigo de verdade deve ter 
4- Ore entregando o começo desta semana, ore para que você possa aprender e ser moldado pela palavra de Deus! 

SEGUNDA-FEIRA-ETERNOS AMIGOS - Pv 27:5-6, Pv 18:24, Ec 4:9-10 
 

PARA MEMORIZAR: 2 Timóteo 2:1 

Oi galera! Tudo bem? Essa semana vamos meditar sobre a escolha de bons amigos. Você é grato pelas amizades que 
tem? E como você pode escolher bons amigos? É o que meditaremos nesta semana. Que Deus possa falar em seu 
coração e você esteja apto para as mudanças que o Espírito Santo deseja fazer! Vamos nessa?! 

QUARTA-FEIRA – VALORES E PRINCÍPIOS - 1 Samuel 20 

QUINTA-FEIRA-PROMESSAS - Nm 23:19, Js 21:45, Hb 10:23, Joel 2:32 
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

Direção de meditação semanal 
De 30/01 a 03/02 

ESCOLHENDO BONS AMIGOS 

Deus como nosso amigo nos faz promessas, mas também nos ensina a fazermos promessas e a cumpri-las, este é um 

exemplo de Davi e Jônatas, mesmo depois da morte de Jônatas, Davi cumpriu com sua promessa e foi bom com Mefibosete, 

filho de Jônatas. Davi lhe deu um lugar na mesa do rei, devolveu todas as terras que pertenciam a Saul e fez tudo isso com 

amor. Davi e Jônatas realmente souberam escolher suas amizades. Agora reflita e escreva em seu caderno:  



 

 

Essa semana nós vimos que escolher bons amigos envolvem vários pontos: amizades que duram, amizades que querem 
nosso bem, amizades que compartilham dos mesmos valores e princípios, amizades que possam ter promessas e vários 
outros pontos que nós analisamos na mensagem de domingo. Ok mas e agora? Como posso escolher meus amigos? O 
primeiro passo é orar por amizades que te aproximem de Jesus e orar para que você as influencie, vamos começar desta 
forma? 

1- O que você mais foi tocado esta semana? 
2- Como você tem procurado escolher seus amigos? 
3- Escreva o nome de 5 amigos de confiança. 
4- Reescreva em seu caderno 3 versículos que você mais gostou da meditação do Connect 
5- Quantos ensinamentos duradouros nós tivemos essa semana, amigos são bênçãos de Deus para nós, que você 

possa ter sabedoria em suas amizades. Ore e peça a Deus pela vida de seus amigos e pela sua vida também, 
para que você seja alguém que influencia a vida deles. Até semana que vem!! 

SEXTA-FEIRA – OK, MAS E AGORA? - Is 45:22-23, Tiago 2:23, Pv 27:17 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- O que é uma promessa na sua opinião? 
2- Quando Davi cumpriu aquela promessa você acredita que ele estava honrando a vida de Jônatas? Explique sua 

resposta  
3- Como você pode cumprir promessas hoje em dia, na sua casa, com seus amigos e aonde você for? 
4- Escreva aqui 3 promessas de Deus para você (Procure na bíblia e coloque as referências que encontrar) 
5- Entregue esta quinta-feira nas mãos do Senhor, declare as promessas dEle em voz alta e ore agradecendo pelo 

privilégio de ter amigos e promessas em sua vida. 
6- Repita em voz alta: Eu sou um filho amado de Deus, amigo de Cristo e decido viver meus dias inteiramente a 

Jesus! (    ) Repeti  

 


