
Três Amigos que um Crente precisa - III 
 

“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) 
 

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação 

santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas 
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz; vós que outrora nem éreis povo, e agora sois de Deus; vós 
que não tínheis alcançado misericórdia, e agora a tendes 

alcançado”. 
(1 Pd 2.9,10) 

 
“E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o 

livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu 
sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e 

povo e nação; e para o nosso Deus os fizeste reino, e 
sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra”.  

(Ap 5.9,10) 
  

Hoje vamos concluir a ministração sobre os três tipos de 
relacionamentos ou amigos que um crente deve ter e valorizar, se 
quer ser vitorioso como rei e sacerdote diante de Deus. 
  
Temos que pedir de Deus muita sabedoria sobre os 
relacionamentos que temos cultivado e os que cultivaremos ao 
longo de nossa vida, pois, as pessoas com quem andarmos serão 
determinantes para a nossa vitória ou fracasso. 
 
A Palavra de Deus ensina que existem tipos de relacionamentos 
que tem o potencial de impedir o cumprimento do propósito de Deus 

para a nossa vida, porque fazem com que sejam abortados sonhos 
que Deus 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, pois, 
da mesma forma, Deus também usará pessoas que estarão bem 
perto de você quando quiser abençoá-lo. 
 
Por isso, precisamos ter revelação nesse assunto, pois, os 
relacionamentos que você escolher cultivar ao longo de sua vida, 
definirão que tipo de experiências você terá! 
 



Tomamos como exemplo, para ilustrar esse assunto, a vida do Rei 
Davi que, foi ungido rei ainda bem moço, no tempo certo foi 
empossado no trono, viveu produtivamente como rei e morreu como 
rei e servo de Deus, mesmo depois de ter fracassado duas vezes 
(Bete-Seba/Urias e o Censo). 
 
Entendo que, grande parte da vitória na vida de Davi, deve-se ao 
fato de ele ter valorizado três tipos de relacionamentos ou amigos, 
ao longo de sua vida, os quais, todos nós que fomos constituídos 
reis e sacerdotes em Cristo Jesus, também devemos valorizar: 
 
0 1º. foi  JONATAS   - Jonatas representa pessoas que, como 
príncipes de Deus, nos ensinam a sonhar com o ministério, nos 
ensinam a entrar e a frequentar o palácio e como nos comportar na 
presença do Rei Jesus. 
 
São pessoas aliançadas conosco, que oram por nossa vida, que 
nos ajudam nas fraquezas e nas necessidades e que nos ensinam 
a ser guerreiros vitoriosos. 
 
São pessoas que nos protegem quando caímos, porém, nos 
confrontam com amor, quando erramos. Porém, nunca descobrem 
a nossa nudez, mas nos ajudam a levantar para o Senhor. 
 
O segundo foram OS VALENTES DE DAVI  
 
São irmãos a quem estendemos a mão;  
Gastamos tempo com eles ensinando-lhes quem são em Deus; 
Ensinamos a usarem as armas de guerra; 
Fazemos aliança com cada um deles; 
Os ensinamos a entrarem no palácio e a se portarem na presença 
do Rei. 
 
Há cinco qualidades que imprimimos na vida de pessoas valentes e 
leais: 
(1) Sonham com o reino  
(2) Enfrentam seus medos  
(3) São cheias de paixão 
(4) Aceitam desafios 
(5) Não param enquanto a missão não for cumprida  
 
Todos nós precisamos de pessoas assim em nossa vida. Se você 
não as tiver, é sinal de que nunca valoriza aqueles que Deus tem 
colocado em seu caminho para serem abençoados por você! 
 
O terceiro tipo de amigo que precisamos cultivar é: 
 
03 – NATÃ  (2 Sm 12.1-14) 



 
O profeta Natã, assim como Jonatas e Os valentes, é uma chave 
ministerial em nossa vida. Cada relacionamento chave, serve para 
abrir portas para o nosso crescimento espiritual. 
 
Na verdade, enquanto você não reconhecer o valor e cultivar esses 
relacionamentos, sua vida espiritual não anda, não desenvolve na 
presença de Deus. 
 
Quem era Natã? 
 

(a) Era o profeta que Deus levantara durante o reinado de Davi. Seu 
nome significa “presente de Deus” 
 
(b) Foi discípulo e sucessor do profeta Samuel, portanto 
extremamente leal ao rei Davi e aos sacerdotes do Senhor; 
 
(c) Como profeta, não era muito popular, embora respeitado pelo 
povo; era solitário e de vida reclusa; 
 
(d) Sua missão era orientar o rei, os sacerdotes e os líderes na 
nação, por meio de profecias enviadas por Deus, mesmo que isso 
lhe custasse a vida; 
 
(e) Como profeta, não recebia favores do rei nem dos sacerdotes. 
Não frequentava o palácio rotineiramente, mas, somente quando 
Deus o enviava ao rei. 
 
Natã em sua vida, será aquela pessoa que lhe ama, lhe respeita 
e reconhece a unção de Deus em sua vida, mas, sempre que 
for preciso vai falar o que você não quer ouvir, mas precisa 
ouvir. 
 
Natã é aquela pessoa que, enviada por Deus, nunca fará elogios 
pelos seus feitos, mas, sempre virá até você para confrontar-lhe, a 
fim de lhe trazer de volta aos trilhos ou lhe manter neles. 
 
Ele não faz parte da sua torcida organizada! Nem estará 
interessado nos seus grandes feitos que todos tanto falam por aí. 
 
No entanto, Natã deve ser recebido por você como uma “dádiva de 
Deus”, pois, é provado que, sem ter quem nos confronte em nome 
do Senhor, nos orgulhamos e caímos. 
 
Natã aparece duas vezes na vida de Davi: 
 
A 1ª. Para dizer: “Tu és o homem” (Quando Davi pecou com Bete-
Seba). 



 
A 2ª. Para dizer: “Não és tu o homem” (Quando Davi quis construir 
o templo). 
 
Nas duas situações Natã foi duro com Davi, mesmo sendo leal a ele 
e o admirando pelo grande rei que era. 
 
Porém, Davi quebrantou-se e obedeceu a Deus,  Sl 51.1-4  
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; 
apaga as minhas tansgressões, segundo a multidão das tuas 
misericórdias. 2 Lava-me completamente da minha iniqüidade, 
e purifica-me do meu pecado. 3 Pois eu conheço as minhas 
transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. 4 
Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que é mau diante 
dos teus olhos; de sorte que és justificado em falares, e 
inculpável em julgares. 
 
Davi não mandou matar Natã nem jogá-lo na prisão, como fazia o 
rei Acabe com os profetas que lhe entregavam os recados de Deus. 
 
Porém, Acabe acabou-se! Morto por uma flecha atirada a esmo e 
sua mulher a feiticeira Jezabel, comida pelos cães. 
 
Davi, foi rei até o fim de seus dias e viveu sempre na presença de 
Deus. 
 
 
Quem discipula você, algumas vezes deverá ser um Natã! 
 
Será alguém que dificilmente dirá: “Você é de Mais!”, mas sim que 
“Você passou da conta!” 

 
Se Jonatas te faz sonhar com o trono e Os Valentes te ajudam a se 
manter no trono, Natã tem como função te usar para edificar o 
reino. 
 
Só edifica a Igreja quem primeiro se deixa tratar por Deus em três 
áreas da vida:  

1. Caráter – Para que aprenda a manter-se nos Princípios de 
Deus. 

2. Perseverança – Para que aprenda a manter a Fé sempre viva. 
3. Santidade – Para aprender a viver em intimidade com o 

Espírito Santo. 
 
 
Como você aceita as repreensões e exortações que vêm de 
Deus? 

 



Enquanto você não aceitá-las, nunca poderá ser um rei e sacerdote 
de verdade. Mas, a partir do momento que passar a aceitá-las todo 
o seu potencial em Deus passará a fluir naturalmente “Humilhai-
vos de baixo da potente mão de Deus, que Ele a Seu tempo vos 
exaltará” 
 
Conclusão: Jonatas, Os valentes e Natã deram vida ao ministério 
de Davi. Você também precisa desses três tipos de 
relacionamentos para ser um rei e sacerdote do Senhor! 
 
Ore abrindo mãos de relacionamentos errados! 
 
Ore reconhecendo que precisa desses relacionamentos em sua 
vida: Jonatas, os valentes e Natã – PEÇA-OS DE DEUS! 


