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1 Depois dessa conversa de Davi com Saul, 

surgiu tão grande amizade entre Jônatas e 

Davi que Jônatas tornou-se o seu melhor 

amigo.  

2 Daquele dia em diante, Saul manteve Davi 

consigo e não o deixou voltar à casa de seu 

pai.  

3 E Jônatas fez um acordo de amizade com 

Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. 

 

     1 Samuel 18:1-3 



Disponibilidade 

17 Em todo o tempo ama o amigo e 

para a hora da angústia nasce o irmão. 

 

Provérbios 17 



Integridade 

O Senhor Deus é sol e escudo; 

o Senhor concede favor e honra; 

não recusa nenhum bem 

aos que vivem com integridade. 

 

Salmos 84:11  



Sinceridade 

9 Perfume e incenso trazem alegria ao 

coração; do conselho sincero do homem 

nasce uma bela amizade.  

10 Não abandone o seu amigo nem o 

amigo de seu pai; quando for atingido pela 

adversidade não vá para a casa de seu 

irmão; melhor é o vizinho próximo 

do que o irmão distante. 

 

Provérbios 27:9-10 



Lealdade 

16 Rute, porém, respondeu: "Não insistas 

comigo que te deixe e que não mais te 

acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares 

ficarei! O teu povo será o meu povo e o teu 

Deus será o meu Deus!  

17 Onde morreres morrerei, e ali serei 

sepultada. Que o Senhor me castigue com 

todo o rigor se outra coisa que não a morte 

me separar de ti!" 

Rute 1:16-17 



Encorajamento 

13 Estejam vigilantes, mantenham-se firmes 

na fé, sejam homens de coragem, sejam 

fortes.  

14 Façam tudo com amor. 

 

1 Coríntios 16 



Humildade 

3 Nada façam por ambição egoísta ou por 

vaidade, mas humildemente considerem os 

outros superiores a vocês mesmos.  

4 Cada um cuide, não somente dos seus 

interesses, mas também dos interesses dos 

outros. 

 

Filipenses 2 



Suporte 

12 Portanto, como povo escolhido de Deus, 

santo e amado, revistam-se de profunda 

compaixão, bondade, humildade, mansidão 

e paciência.  

13 Suportem-se uns aos outros e perdoem 

as queixas que tiverem uns contra os 

outros. Perdoem como o Senhor lhes 

perdoou.  

14 Acima de tudo, porém, revistam-se do 

amor, que é o elo perfeito. 

Colossenses 3 

to hold up 
to hold one's self erect and firm 
to sustain, to bear, to endure 


