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O NASCIMENTO E CRESCIMENTO DE SANSÃO:
DEUS ESCOLHE SANSÃO
Juízes 16:4-31
mulher filistea pela qual podia se desposar (como era
o costume). Eles não puderam fazê-lo mudar de
opinião. Deste modo, Sansão e os seus pais foram
arranjar o casamento.
Algum dia, estando eles a viajarem, um leão saiu
da mata e rugiu em Sansão. O Espírito de Deus
descendeu sobre Sansão e fortaleceu-o tanto que ele
prendeu o leão e o rasgou com as suas mãos sem nada!
Mas Sansão não disse aos seus pais do leão.
Poucos dias depois, quando Sansão e seus pais
estavam a regressar da festa de casamento real, Sansão
passou pelo lugar onde ele tinha matado o leão. As
abelhas
tinham
enxameadas
(reunido) na carcaça do leão, e fez
o mel. Sansão tomou algum mel e
comeu-o. Ele deu algum aos seus
pais, também mas ele não lhes
disse onde ele o tinha encontrado!
A festa de casamento de
Sansão durou por ai sete dias.
Trinta filisteus vieram à festa.
Eles deveriam estar naquele lugar
como companheiros de Sansão,
mas eles estiveram realmente lá
para ver que ele não fez nenhuns
problemas para os filisteus.
Sansão disse-lhes, "Estenderei
agora um enigma para vós: se o
puderdes certamente declarar mim
dentro dos sete dias da festa, e
descobri-lo, então vos darei trinta
folhas [saias] e trinta modificações
de artigos de vestuário: mas se não
o puderdes decifrar me, logo ireis dar-me trinta folhas
[saias] e trinta modificações de artigos de vestuário."
Eles disseram, "Estenda o seu enigma." Sansão
disse, "Fora do comedor, veio adiante a carne, e fora
do forte veio adiante a doçura."
Os homens pensaram e repensaram. Eles não
puderam adivinhar a significação do enigma. Portanto,
eles foram à esposa de Sansão e lhe disseram; faz
Sansão dizer-lhe a resposta. Eles ameaçaram-na que se

"E, mais uma vez, filhos de Israel faz o que é mau
aos olhos de Deus, após tendo Deus se irritado
entregou os na mão dos filisteus por quarenta anos."
Porém, Deus enviou um anjo ao encontro duma
esposa de um homem Israelita que se chamava Manoá.
A esposa deste homem era estéril, eles nunca tinham
tido um filho antes. Ora, o anjo disse à mulher que
teria um filho. O anjo procedeu dando lhe instruções
especiais para seguir antes que o seu bebé nasça: ela
são não embebedar-se durante a gravidez e nem comer
coisa alguma impura.
Quando a mulher esteve defronte do seu marido,
pô-se a conta-lo tudo quanto lhe
acontecera no encontro com o anjo
que lhe visitara. Curiosamente, o
marido rogou a Deus reenviar o
anjo para confirmar o que lhe
dissera pela sua própria esposa. E,
assim Deus o fez. O anjo
acrescentou dizendo, porquanto o
filho deles seria Nazireu desde o
ventre da mãe até a sua morte.
(Um Nazireu era alguém eleito
para uma missão especial de Deus.
Ele não tinha que comer uvas e
muito menos beber suno de uva ou
mesmo qualquer tipo de bebida
forte e o cabelo do menino nunca
devia ser cortado, e nem devia ele
passar perto de um corpo morto.
Leia Números 6:1-8.)
Tão como o anjo predisse, o
rapaz nasceu a Manoá e sua
esposa. Eles denominaram-no Sansão. Quando ele
cresceu, o Espírito Santo "começou a manifestar-se
nele as vezes," dando-o força formidável.
Sansão quis casar-se com uma mulher "das filhas
dos filisteus," mas os seus pais tentaram persuadi-lo a
buscar uma esposa das suas próprias famílias.
Contudo, Deus fazia aqilo para que Sansão começasse
a livrar os Israelitas da escravidão dos filisteus.
Sansão pediu que os seus pais lhe arranjassem uma
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caso ela não obedecesse a eles, então queimaria-na
junto a sua família matando os desta feita. Ela ficou
muito assustada, foi correndo a seu noivo Sansão,
chorando e dizendo-o ele deveria dizer-lhe a resposta
se realmente a amava. Deste modo, ele disse-lhe a
resposta; então, ela foi aos homens e disse-lhes a
resposta!
No último dia da festa, os trinta homens disseram
a Sansão, "O que é mais doce do que o mel? e o que é
mais forte do que o leão?"
Sansão sabia então que sua esposa tinha falado
com os homens. "O Espírito do Senhor Caiu sobre"
Sansão. Ele foi a Ascalonitas e matou trinta filisteus e
deu a sua roupa aos trinta homens.
Sansão não voltou mais ao aposento da sua esposa
depois daquela matança que executara. Ele foi à casa
do seu pai. O pai da menina pensou
que Sansão não a quis mais,
portanto, ele lhe deu a outro
homem, pensando que ele a odiou.
Mas depois de um tempo, Sansão
decidiu voltar a sua esposa.
Quando ele descobriu que ela tinha
sido entregue a outro homem, ele
ficou muito zangado. O que você
pensa que ele fez depois de saber?
Sansão saiu e pegou trezentas
raposas. Ele atou-as rabo para
seguir e pôr uma tocha entre cada
par de rabos! Então Sansão
iluminou as tochas e virou todas as
raposas soltas nos trigais dos
filisteus! As raposas correram para
aqui e para lá pelos trigais,
estabelecendo uma destruição total. Então eles
correram pelos vinhedos de filisteus e pomares de
azeitona.
Ó, os filisteus ficaram loucos! Eles pensaram em
culpar a esposa de Sansão e o seu pai, por toda a
destruição que Sansão tinha causado; portanto, eles
mataram-nos! Mas aquilo fez simplesmente aumentar
a fúria de Sansão para se vingar dos filisteus; portanto
ele saiu e matou muitos deles.
Depois que Sansão desceu pela Judá, ao cume de
uma alta rocha. Os filisteus disseram aos homens de
Judá, que eles queriam Sansão. É quando três mil
homens de Judá se prontificaram e foram busca dele
para captura-lo, o fizeram a seguinte questão, "O que
é isso que tiveste feito contra nós?" repondeu Sansão,
"Como eles fizeram para mim, assim os retribuí."
Sansão não tentou resistir os homens. Os homens
prometeram a Sansão que eles não o matariam,
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simplesmente amarraram-no e tomaram-no aos seus
inimigos, filisteus. Os filisteus gritaram quando viram
Sansão. Repentinamente, o poder do espírito santo veio
dentro de Sansão de uma forma muito significante. Ele
rebentou as cordas que o ataram com facilidade como
se eles tivessem incendiado o linho e não é de admirar,
foi o fogo do Espírito santo que derreteu as cordas!
Então, Sansão "achou um novo osso maxilar de um
jumento." (Que osso forte maxilar era como uma
arma? Achas que seria mesmo fácil segura-lo? E nem
parecia que podia se quebrar mesmo depois de tanta
chibatada). Todavia, somente com áquele osso maxilar
e a sua força dado pelo Deus, Sansão matou mais mil
filisteus!
Sansão chamou aquele lugar Ramate-lei, que
significa, "da elevação do osso maxilar." Ele disse,
"com a Maxila de um jumento martei
mil homens."
Então Sansão ficou sedento, pelo
que rezou pela água, dando Deus a
honra da sua grande vitória. O
Senhor Deus, maravilhosamente
forneceu a água, e Sansão chamou
aquele lugar En-Hacore, o que
significa; "a fonte do que clama."
As pessoas filistéias realmente
odiaram Sansão, e eles nunca
deixaram de tentar pegá-lo. Uma vez,
Sansão foi a cidade filistéia de Gaza.
Naquela noite, os homens rodearam a
cidade e esconderam-se pela porta da
cidade, esperando Sansão passar por
lá para pega-lo e mata-lo quando ele
fosse sair por lá pela manhã.
Sansão decidiu sair daquela cidade na meia-noite.
Naturalmente, a porta foi fechada e trancada. Mas isto
não impediu Sansão de sair daquele lugar. Ele agarrou
as portas da porta, nos dois postos que apoiavam a
porta, junto a barra!
Sansão empurrou tudo aquilo da parede, e pô-la
nos seus ombros, e foi-se embora! Ele "transportou-os
até o cume dum monte que está defronte de Hebron" (e
foi pensando aquilo a uma distância de várias
quilómetros). Você pode imaginar que surpresa
tiveram as pessoas da Gaza na manhã seguinte? Algo
pode parar Samson?
Versículo Para Memorizar:
"E a mulher deu luz um filho, e chamou o Sansão:
e a criança cresceu, e o Senhor abençoou-o."
Judges 13:24
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Use os símbolos para
encontrar o nome
do pai de Sansão

Á

C opyright © 2012 C hurch of God, Inc.

3

O Nascimento e Crescimento de Sansão

A Educação Primária

www.PrintableLessons.com

Sansão Matou Mil Filisteus
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