LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
33

Deus chamou Sansão
LEITURA BÍBLICA: Jz 13:1–16:31; Nm 6:1-8; Hb 11:32

OBJETIVO: Ver que Deus deseja que nós, Seus chamados, nos entreguemos a Ele; se nos entregarmos
voluntariamente ao Senhor e vivermos uma vida para Ele, poderemos ser úteis a Ele.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Juízes 16:28a (Sansão clamou ao SENHOR e disse: SENHOR Deus, peço-te que te lembres de mim); Provérbios
13:20 (Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau.); 1 Coríntios
15:33 (Não vos enganeis: as más companhias corrompem os bons costumes.); Efésios 1:4 (... assim como nos
escolheu Nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante Ele em amor).

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Faça um móbile suspenso relacionado ao voto nazireu – não tomar vinho, não cortar o cabelo, etc.;
2) Imprima um desenho simples de Sansão em papel resistente e monte entre rolos de papel toalha para servir
de pilares.
CONTEÚDO: Os filhos de Israel tornaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, de modo que Ele os entregou nas
mãos dos filisteus por quarenta anos. Mas Deus não se esqueceu de Seu povo e ainda cuidou deles.

O nascimento de Sansão. Naquela época havia um casal da tribo de Dã, Manoá e sua esposa, que não tinham
filhos. Certo dia o Anjo do SENHOR apareceu à esposa de Manoá e lhe disse que ela teria um filho. Ela não deveria
beber vinho nem bebida forte, e não deveria comer nada impuro. Nenhuma navalha deveria passar sobre a
cabeça da criança, porque ela deveria ser um nazireu para Deus (nazireu é alguém que foi voluntariamente
consagrado e separado para o Senhor). A mulher relatou isso ao marido, que orou ao Senhor para que deixasse
o homem voltar para ensiná-los o que fazer com o menino que estava para nascer. O Senhor respondeu à
oração de Manoá; o Anjo de Deus apareceu novamente. Mais tarde o Senhor cumpriu Sua palavra a Manoá e
sua esposa, e eles tiveram um filho; e deram-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu, o SENHOR o abençoou, e
o Espírito do SENHOR começou a se mover sobre ele no acampamento de Dã. Os pais de Sansão não sabiam
disso na época, mas Deus queria usar Sansão para libertar Israel dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do
povo de Deus. Eram adoradores de ídolos e cruéis, e queriam matar e eliminar os filhos de Israel.

A força de Sansão. Sansão era um homem muito forte. Deus lhe deu uma força sobre-humana. Ele era tão forte
que podia despedaçar um leão com as próprias mãos como se fosse um cabrito. Quando estava amarrado por
inimigos, podia romper cordas com facilidade. Mais de uma vez Sansão foi capaz de matar muitos inimigos,
embora estivesse em grande desvantagem numérica. Uma vez matou 1.000 filisteus com apenas a queixada de
um jumento. Deus estava com Sansão e o tornou muito forte.
A fraqueza e a falha de Sansão. Contudo Sansão tinha uma fraqueza específica. Ele não escolheu bem seus
amigos próximos e não deu ouvidos a seus pais para escolher uma esposa entre o povo de Deus. Sansão se
casou com uma mulher filisteia, o que o colocou em muitos problemas. Mais tarde ela morreu nas mãos de seu
próprio povo, os filisteus.

Algum tempo depois Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila, e os senhores dos filisteus
pediram a ela que seduzisse Sansão para descobrir o segredo de sua força. Sansão amava Dalila, mas Dalila na
verdade não amava Sansão. Ela concordou em descobrir a fonte de sua força e receber muito dinheiro por isso.
Dalila o incomodou com persistência diversas vezes para contar-lhe o segredo. Depois de três tentativas
frustradas, ele lhe contou seu segredo: “Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus,
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desde o ventre de minha mãe; se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei
como qualquer outro homem.” Então Dalila fez Sansão dormir e chamou homens para raspar suas sete mechas
de cabelo. Depois disso, quando os filisteus chegaram, desta vez Sansão não conseguiu escapar – sua força
tinha desaparecido. O Senhor o havia abandonado! Os filisteus o prenderam e o cegaram, e foi levado
acorrentado para Gaza, onde foi colocado para girar um moinho na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou
a crescer novamente.

Sansão é vingado na morte: Um dia os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício
a Dagon, seu deus, para se alegrar com a captura de Sansão. Eles chamaram Sansão para diverti-los, e ele se
apresentou diante deles. Então o fizeram ficar entre os pilares. Mas Sansão pediu ao jovem que o segurava pela
mão que o deixasse sentir os pilares sobre os quais se apoiava a casa. Além dos senhores dos filisteus e das
pessoas que enchiam a casa, havia cerca de 3.000 homens e mulheres no terraço, olhando. Então Sansão
clamou ao SENHOR e disse: “SENHOR Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus,
para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos.” Ele pôs as mãos nos dois pilares do meio,
sobre os quais a casa se apoiava, e inclinou-se com todas as suas forças; e a casa caiu sobre os senhores e sobre
todos os que estavam dentro. Assim os mortos que ele matou em sua morte foram mais do que aqueles que
matou em sua vida. Sansão havia julgado Israel por vinte anos.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.
● Pertencemos ao Senhor e devemos escolhê-Lo voluntariamente. Muitos de nós podem ter sido
consagrados ao Senhor por nossos pais antes mesmo de nascermos, assim como Sansão. Embora isso seja
precioso, à medida que crescemos devemos nos entregar ao Senhor de maneira pessoal e voluntária.

● Devemos escolher nossos amigos com cuidado. Quando Sansão era mais jovem, vivia como nazireu,
alguém que voluntariamente se entregou a Deus. Por exemplo, não cortava o cabelo e não bebia vinho. Mas,
à medida que cresceu, começou a se associar com pessoas que não amavam a Deus, e até se apaixonou por
mulheres filisteias, sofrendo consequências terríveis. Não devemos ser amigos próximos daqueles que não
conhecem o Senhor. Devemos orar por nossos amigos na escola e nossos vizinhos para que eles também se
tornem um povo de Deus. Devemos também evitar más companhias que nos influenciem a fazer coisas
negativas.

● Quando nos arrependemos de nossos erros, podemos ser novamente úteis ao Senhor.
Originalmente os pais de Sansão o consagraram ao Senhor. Devido a seus erros, Sansão perdeu sua
consagração. No entanto, durante sua prisão, seu cabelo voltou a crescer. Isso simboliza seu retorno à sua
consagração como nazireu. No final ele orou ao Senhor para fortalecê-lo a fim de que ele pudesse ser vingado
de seus olhos. O Senhor respondeu à sua oração, e em sua morte Sansão matou mais filisteus do que quando
estava vivo. Ele mais uma vez se tornou útil ao Senhor. Em Hebreus capítulo 11, um capítulo sobre fé, Sansão
é citado entre o povo de Deus. (Hebreus 11:32: “E que mais direi? Pois me faltará tempo para falar de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas”). Deus usou Sansão para se vingar dos
filisteus.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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