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 AVISOS 
Datas Eventos 

11/10 Santa Ceia 
16/10 Vigília 

23 a 25/10 Encontro com Amor de Deus 
01/11 7 Unções – 1ª Unção 
08/11 7 Unções – 2ª Unção – Santa Ceia 
15/11 7 Unções – 3ª Unção 

17 a 19/11 Convenção de Líderes ICB 
20 a 22/11 Reencontro 

22/11 7 Unções – 4ª Unção 

 
 

 

 
 

 
 

ALIMENTANDO REBANHO 
 

MATADOR DE GIGANTES TEM VIDA DE ALIANÇA 
I Samuel 18:1-4 

 

Nosso crescimento espiritual depende de nossos 
relacionamentos. Ninguém cresce sozinho. Alguém pode pensar que 
um Matador de Gigante seja alguém solitário. A história de Davi nos 
mostrar que houve uma pessoa que se tornou fundamental na vida 
dele, foi um grande amigo. Na história de todo Matador de Gigantes, 
tem um grande amigo. Assim como Deus colocou um Jônatas na vida 
de Davi, Ele tem colocado um Jônatas também em sua vida.  

 
Quem é Jônatas? 
1 - JÔNATAS É ALGUEM QUE ENTRA EM SUA VIDA PARA 

AJUDAR VOCÊ 
O que está acontecendo aqui? Deus coloca alguém na vida de 

Davi, para transformar ele num guerreiro. Porque o que Jônatas fez, 
não se faz. Espada é como escova de dente, não se empresta. A atitude 
de Jônatas é algo que nos confronta no que diz respeito à nossa aliança 
com Deus e à nossa aliança com os nossos irmãos. Porque ele vai muito 
além do que se espera. Esse é o padrão de Deus para nossa vida. O 
texto diz que Jônatas celebra uma aliança com Davi, usando os 
elementos de sua armadura. Cada um deles tem um significado para 
nós: 

a. Deu-lhe a capa: Dar a capa fala de assumir um compromisso 
de proteger ao outro. Um parceiro de aliança não expõe a intimidade, 
não expõe as fraquezas do outro. Não deixa o outro descoberto. Nós 
estamos aqui para guardar um a vida do outro.  

b. Deu-lhe a armadura: Tirar a armadura, fala de estar 
desarmado. De ter um relacionamento aberto e livre. Isso porque tem 
relacionamentos que são verdadeiras prisões. Porque as pessoas 
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esperam de você mais do que você pode dar. Só temos aliança 
verdadeira quando nos desarmamos. Tiramos a armadura e abrimos 
nossa vida para um relacionamento livre.  

c. Deu-lhe a espada: Um parceiro de aliança é alguém que 
defende, mas que também fala na vida do outro com exortação e 
confronto em amor. Você precisa de alguém que seja amigo o 
suficiente para conviver com você, mas que possa confrontar atitudes 
erradas em sua vida.  

d. Deu-lhe o arco: O arco fala de buscar caça, provisão. Uma das 
evidências da aliança, é a capacidade de ajudar e abençoar 
financeiramente. Isso também se aplica em relação a Deus.  Quando 
nós temos aliança com o Senhor nós temos alegria em sustentar a sua 
obra. Quem não mete a mão do bolso não tem aliança. Tem gente que 
nunca pode ajudar. Nunca pode colaborar. Pode ser o que for. Isso não 
é falta de dinheiro é falta de aliança. 

e. Deu-lhe o cinto: O cinto era usado para dar firmeza e 
sustentação. Isso significa que o amigo é aquele que dá suporte. Nós 
somos a “escora” do nosso irmão. Se ele está com a perna quebrada, 
nós somos a “muleta” que o ampara. Muitas vezes, é desagradável; 
outras vezes, é como um fardo pesado, mas o amor de Deus, em nós, 
nos dá graça para avançar.   

 
2 - JÔNATAS É ALGUÉM QUE ENTRA EM SUA VIDA PARA 

ENSINAR ALGO DE VALOR A VOCÊ 
Davi não conhecia nada de Palácio. Ele só entendia de curral, 

de ovelha. Deus coloca o príncipe para ensiná-lo. Pela ordem natural 
Jônatas seria o próximo rei. Você precisa aprender os caminhos do 
reino do Espírito e Deus vai colocar alguém em sua vida para te ensinar 
esses princípios. Tem gente que nasceu com essa vocação de ser 
Jônatas e de fazer Davi rei. Jônatas abriu o caminho para Davi. Jônatas 
mostrou o ministério, as possibilidades, Jônatas mostrou o perfil de 
guerreiro, perfil de liderança, a espada, as ferramentas. Deus coloca 
em sua vida gente que vai plantar sementes de grandes projetos. 
Gente que vai abrir a porta! E se você não tiver um coração para Deus, 
você perde esses depósitos que Deus quer fazer em sua vida. 

3 - JÔNATAS É ALGUÉM QUE INTRODUZ VOCÊ NA CASA DO PAI: 

Jônatas entrou na vida de Davi, assumiu um compromisso de 
ensiná-lo aquilo que ele já sabia, ou seja, Jônatas foi a pessoa que Deus 
usou para levar Davi à casa do seu pai, que era o palácio. Sabe quem 
são seus verdadeiros amigos? Aqueles que se preocuparam em levar 
você à casa do Pai. Aqueles que se importaram tanto com você ao 
ponto de apresentar você a Deus. Aqueles que o trouxeram à presença 
de Jesus. Jônatas é aquele “irmãozão” que Deus coloca em sua vida, 
que às vezes aparece “do nada”, que sem que você peça ele vai em 
busca de você. Jônatas não é você quem escolhe. É Deus quem coloca 
em sua vida! Você pode ter muitas pessoas próximas de você. Pessoas 
que ligam no dia do seu aniversário. Pessoas que visitam sua casa. Mas 
o seu melhor amigo é aquele que está preocupado em levá-lo à 
presença do Senhor, a casa do Pai (Lucas 5.17-26); O verdadeiro amigo 
é aquele que se empenha para colocar você na presença de Jesus. 
Alguém trouxe você aqui hoje e se empenhou, esse é o seu Jônatas, 
esse é o seu verdadeiro amigo. 

 
FINALIZANDO 
1) Você acredita que Deus pode colocar pessoas “do nada” em 

sua vida apenas para abençoá-lo? Por que?  
2) Você é capaz de identificar a pessoa que Deus usou para ser 

um Jônatas em sua vida? A pessoa que se empenhou ou tem se 
empenhado para levá-lo ao Encontro com Deus? 

3) E você, sente o chamado de Deus para ser Jônatas na vida de 
outras pessoas?? 

Extraído 

 
 


