
“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; mas os 
insensatos desprezam a sabedoria e a instrução.

Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino 
de tua mãe. Porque eles serão uma grinalda de graça para a tua 

cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os 
pecadores te quiserem seduzir, não consintas”.

(Pv 1.7-10)

Salomão começa o Livro de Provérbios falando sobre a sabedoria, 
logo em seguida fala sobre o valor do relacionamento com os pais e 
prossegue advertindo-nos sobre os perigos dos maus 
relacionamentos.

A Palavra de Deus nos ensina que existem tipos de 
relacionamentos que possuem o potencial de impedir o 
cumprimento do propósito de Deus em nossa vida, pois, fazem com 
que sejam abortados sonhos que Ele tem para nós.

O ponto de entrada que Satanás tentará abrir em sua vida, será 
sempre através de uma pessoa que está bem perto de você. 

Da mesma forma, Deus também usará pessoas que estarão bem 
perto de você quando quiser abençoá-lo.

É por isso que os nossos relacionamentos são uma área de 
extrema importância, pois, as pessoas com quem andarmos irão 
determinar a nossa força ou nossa fraqueza.

Precisamos ter revelação nesse assunto, porque, como membros 
do Corpo de Cristo, não podemos andar sozinhos. Quem caminha 
sozinho está se privando de algo muito poderoso, pois, Jesus 
ensinou que aonde dois de seus discípulos entrarem em acordo, 
dentro da Sua vontade, ali Ele estará abençoando, ou seja, 
autorizando para prosperar.

Então, os relacionamentos que cultivarmos, ao longo de nossa vida, 
definirão que tipo de experiências nós vamos ter! 

Se você anda com pessoas que não acreditam nas experiências 
com o Espírito Santo, então você dificilmente terá experiências com 
Ele.

Mas, se você prefere andar com pessoas que falam das coisas 
espirituais e creem mais do que você, então você terá muitas 
experiências com o Espírito. 



Nós podemos escolher com quem vamos caminhar. Você precisa 
pedir de Deus discernimento espiritual e escolher com cuidado 
quem vai estar ao seu redor.

Nesse sentido, quero falar sobre:

TRÊS TIPOS DE RELACIONAMENTOS
QUE UM CRENTE PRECISA CULTIVAR

Tomando como base o rei Davi, um homem do qual o próprio Deus 
disse ser segundo o Seu coração, vamos aprender que há três tipos 
de pessoas que nos ajudam a cumprir os propósitos que Deus tem 
para nossa vida.

Davi foi ungido rei, foi empossado como rei, viveu como rei e 
morreu como rei servindo a Deus, mesmo tendo cometido dois 
grandes pecados, mas, arrependeu-se. Ao contrário de Saul que 
terminou seus dias como rei, porém consultando a uma feiticeira.

Davi chegou ao fim de sua vida na presença de Deus porque foi um 
homem humilde, que aprendeu a reconhecer o valor das pessoas 
que Deus colocou em seu caminho para abençoá-lo.

Hoje vamos falar sobre a primeira pessoa que marcou a vida de 
Davi:

1. JONATAS (1 Sm 18.1-4) 

Antes de entendermos o tipo de relacionamento que Davi e Jonatas 
cultivaram, precisamos saber quem era Jônatas.

- Era um príncipe de Israel. 
- O filho mais velho do rei Saul, portanto, o sucessor de seu pai no 
trono.
- Era um grande guerreiro.
- Gozava de grande respeito perante o povo e o exército de Israel.
- Já era um homem feito quando conheceu Davi, tinha esposa e 
filhos, enquanto que Davi era ainda um rapaz muito jovem.
- Era uma pessoa mais madura, mais experiente e mais vivida que 
Davi.
- Naturalmente falando, era impossível que Jônatas se tornasse 
amigo de Davi porque Davi era seu concorrente ao trono. Então, 
isso prova que Jonatas era também uma pessoa espiritual e 
temente a Deus.

A Bíblia relata que Jonatas foi tão amigo de Davi, que fez com 
ele uma aliança, usando as vestes e as armas de um guerreiro:



a. Deu-lhe a capa – Isso fala de assumir um compromisso de 
proteger o outro. De não expor as intimidades e as fraquezas do 
amigo. De cobrir a nudez, protegendo a reputação, guardando o 
coração e a vida do outro.

b. Deu-lhe a armadura – Tirar a armadura fala de estar 
desarmado, de ter um relacionamento aberto e livre.

Existem pessoas que colocam uma expectativa muito grande sobre 
as outras, criam relacionamentos que são verdadeiras prisões 
emocionais, aonde temos a impressão que sempre estamos 
devendo aquela pessoa.

Um relacionamento aberto e livre respeita os limites pessoais. A 
minha liberdade termina onde começa a sua privacidade.

c. Deu-lhe a espada – Deus colocou Jonatas na vida de Davi para 
transformá-lo também num guerreiro. 

A espada é uma arma de defesa imediata, que serve para se 
defender quando alguém levanta a espada contra você.

Além disso, a espada tem dois gumes, portanto, fala que quem 
defende também exorta. Quem tem aliança confronta um ao outro 
em amor.

d. Deu-lhe o arco – O arco além de uma arma de guerra, em 
tempos de paz era usado para obter alimento pela caça. Assim o 
arco fala de provisão.

Uma das evidências da aliança é a capacidade de ajudar ao outro 
abençoando financeiramente nas horas de necessidade.

e. Deu-lhe o cinto – Depois de entregar a capa, a armadura, a 
espada e o arco, Jonatas finalmente lhe entrega o cinto. O cinto de 
um soldado era usado para sustentar as suas vestes, além de 
guardar pequenas armas e algum mantimento para as horas de 
fuga.

Isso significa que o amigo aliançado é aquele que dá suporte, que 
serve de escora mesmo quando a “perna está quebrada”, quando a 
fé está esfriando, quando a enfermidade tira a paz, quando a prova 
parece não chegar ao fim (Fl 4.3 e Gl 6.2).

Davi não era um guerreiro, era um pastor de ovelhas, um rapaz 
simplório, porém, tornou-se rei com as armas de Jônatas.



Davi precisava de um Jônatas em sua vida para ser o rei que foi:

- Jonatas o ensinou a entrar no palácio.
- Jonatas o ensinou a portar-se na mesa do rei.
- Jonatas lhe ensinou a enxergar seu propósito e a sonhar com o 
reino.
- Jonatas não só lhe deu suas armas, mas o ensinou a usá-las. Lhe 
ensinou a seu um guerreiro.

Jonatas em nossa vida é aquela pessoa que abre o caminho diante 
de nós, que nos mostra o ministério, nos faz ver as nossas 
possibilidades de liderança, que nos faz sonhar com o mover de 
Deus.

Muitas vezes somos como Davi, só enxergamos o curral das 
ovelhas, então vem Jonatas e nos mostra o palácio.

Jonatas representa três coisas em nossa vida quando 
cultivamos o relacionamento com ele:

1. Jonatas é alguém que entra em sua vida para ajudá-lo
É alguém que fará algo que não se faz comumente, pois, lhe dará 
algo pessoal, íntimo, que serão armas para transformá-lo num 
guerreiro. 

2. Jonatas é alguém que entra em sua vida para ensinar-lhe 
algo de valor
É alguém que irá ensinar você a ser rei e sacerdote do Senhor, a 
sonhar com as coisas espirituais e vislumbrar suas possibilidades 
em Deus.

É importante estarmos atentos também quando Deus desejar nos 
usar como Jônatas na vida de outra pessoa. Teremos que abrir 
mãos de algumas coisas para que nosso Davi chegue ao palácio e 
alcance seu propósito em Deus.

3. Jonatas é alguém que o introduz na casa do Pai
É alguém que vai abrir mão de sua posição para você crescer mais 
que ele, que vai lhe ensinar os protocolos do palácio e que vai falar 
bem de você ao Pai. Foi isso que Jonatas fez por Davi.

É aquele irmãozão que Deus coloca em sua vida. É aquele que 
aparece do nada e lhe chama, quase intimando você para ir à casa 
do Pai.



Nem sempre será agradável receber nosso Jônatas, porém não é 
você quem escolhe, é Deus quem o coloca em sua vida, então, 
cabe a você discerni-lo e aceitá-lo.

Conclusão: Temos que cultivar relacionamentos com irmãos que 
verdadeiramente se importam conosco. 

Hoje quero desafiar você a orar a Deus pedindo revelação sobre o 
Jonatas que Ele tem para sua vida.


