
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 21 de Junho de 2017
Amigos de verdade 

1 Samuel 16:14-23 e 18-20; Provérbios 17.17

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Amigo secreto de oração
Como fazer: Distribua um cartão em branco para cada criança e peça que escrevam nele um único pedido e
coloquem o seu nome. Depois disso, coloque todos os cartões em uma caixa ou envelope grande e peça para
cada  criança  sortear  um  cartão.  Ela  não  deve  mostrar  o  cartão  para  ninguém.  Agora  explique  que  estão
brincando de “AMIGO SECRETO DE ORAÇÃO”. Cada um deverá orar pelo pedido que sorteou durante toda a
semana. Na reunião seguinte, cada criança revelará quem é o seu amigo-secreto de oração e dará ao seu amigo
um cartão feito especialmente por ela com um versículo bíblico (deixar livre para cada um confeccionar como
desejar).
 
LOUVOR: “Eu preciso de você” e “Se o Espírito de Deus se move em mim” (Crianças Diante do
Trono)

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais:  imagens ou bonecos para ilustrar a história bíblica).  Nos
encontros passados nós aprendemos sobre o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós aprenderemos sobre o
nosso relacionamento com as pessoas. Deus nos criou para vivermos em união. Ele sabia desde o princípio que
não era bom para o ser humano estar só. Por isso, devemos cultivar relacionamentos saudáveis com nossos
familiares  e  amigos.  A  Bíblia  nos  conta  belas  histórias  de  amizades  verdadeiras  que  agradaram muito  ao
Senhor. Uma dessas histórias é sobre a linda amizade de Davi e Jônatas. Querem ouvi-la? Quando o rei Saul
deixou de obedecer e agradar a Deus, o Espírito do Senhor se retirou dele e o rei passou a ser atormentado por
um espírito mau. Então, Davi foi levado para o palácio porque quando ele tocava sua harpa, Saul se sentia
aliviado e melhor e o espírito mau se retirava dele. Jônatas, filho do rei Saul, passou a amar a Davi como a sua
própria alma e fez com ele uma aliança (pacto ou acordo). Eles tinham um bonito acordo de cuidar da família
um do outro. A Palavra de Deus nos diz que Jônatas gostava tanto de Davi que deu-lhe sua capa, suas vestes, e
até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Davi era muito abençoado por Deus, vencia muitas batalhas e era
muito querido pelo povo. Saul passou a ter ciúmes dele e pediu a Jônatas e seus servos que matassem Davi.
Porém, Jônatas não poderia fazer isso porque era muito amigo de Davi. Por isso, Jônatas contou tudo a Davi e
pediu-lhe para se esconder. Depois, Jônatas foi falar bem de Davi para seu pai e fez ele se lembrar do quanto
Davi era um bom homem e de quantas coisas boas ele fez por sua família e por seu reino. Então Saul disse a
Jônatas que não mataria Davi. E Jônatas chamou Davi de volta para o palácio e eles estiveram junto ao rei
como antes. Mas depois de um tempo, o rei Saul começou a perseguir Davi para tirar a sua vida, entretanto,
dessa vez, ele não contou nada a seu filho Jônatas. Quando Davi viu que Saul queria matá-lo novamente, fugiu
e contou isso a Jônatas. Passado um tempo, Jônatas descobriu que seu pai queria mesmo matar Davi, por isso,
os dois amigos ficaram muito tristes e choraram muito. Mas Jônatas decidiu que ajudaria Davi e fez o que pôde
para proteger a vida de seu amigo. Assim ele provou que sua amizade com Davi era verdadeira. E Davi sabia
que podia contar com Jônatas em todas as situações e vice-versa. É assim que devem ser nossas amizades:
puras e verdadeiras, tanto nos bons quanto nos maus momentos. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Quando você chega em algum lugar as  outras crianças ficam
felizes e querem ficar juntas de você para conversar e brincar? Ou será que elas ficam tristes quando você chega
porque sabem que você gosta de brigar, de bater, de estragar os brinquedos e de colocar apelidos maldosos
nelas? Será que você é ou não é um bom amigo? Você precisa ter bons amigos e precisa ser um bom amigo. Mas
o que será que faz alguém ser um bom amigo? (Deixe as crianças responderem.). Um bom amigo ama seus
amigos como a si mesmo, conta sobre o amor de Deus, ora por eles e os ajuda naquilo que pode. Um bom
amigo também compartilha o que tem com seus amigos, brinca sem brigar, não xinga nem deseja coisas más.
Os amigos são presentes de Deus para nós. E a Bíblia nos diz em Provérbios 17.17 que o amigo ama em todos os
momentos. Seja um bom amigo e você terá bons amigos para as horas felizes mas também para as horas tristes
e de muita dor.  Com Deus e com os amigos ao nosso lado, podemos enfrentar com mais força e coragem
qualquer  situação.  Busque  amizades  verdadeiras  com seus  familiares  e  com outras  crianças  que  queiram
agradar a Deus, pois a vontade Dele é que os cristãos vivam em união. Assim como Jesus orou antes de escolher
seus discípulos, ore também para que Deus lhe dê boas amizades e lhe ajude a se afastar das más influências.
Ele tem poder para lhe dar amizades sinceras assim como a amizade de Jônatas e Davi.  (Finalize a lição
fazendo o apelo e orando pelas crianças para que elas possam desenvolver relacionamentos saudáveis que
lhes ajudem a se manterem firmes com Deus).
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ATIVIDADE: Jônatas e Davi foram amigos de verdade e agradaram a Deus com essa bela amizade.
Desenhe nas molduras abaixo você e um(a) grande amigo(a) que lhe ajude a agradar a Deus. Depois,
escreva no cartão abaixo o nome dessa pessoa, pinte o cartão, recorte-o e entregue a esse(a) amigo(a).


