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Juízes 16:4-31
que nunca foram usadas em algum momento, logo perderia
forças e ficaria naturalmente débil como qualquer outro
homem."
Portanto, Dalila obteve novas cordas e amarrou Sansão,
tão apertado como ela pôde. Mais uma vez ela gritou, "Os
Filisteus vê sobre ti, Sansão." Imediatamente quebrantou a
corda nos seus braços, como se elas fossem um fio! Assim,
o segredo da sua força ainda não se tinha revelado.
Dalila disse a Sansão, "Até aqui você zombou-me
demais, e continuaste mentindo- me: diga-me pois, donde o
seu poder vem." Ela quis que ele parasse logo de brincar com
ela.
Desta vez, Sansão veio muito perto da
verdade. Ele devia ter pensado em como
descuidado ele tornava-se. Em vez disso,
ele disse, "Se você tece as sete fechaduras
da minha cabeça com o tear não terei mais
força." Dalila pensou seguramente que ele
lhe tinha dito o segredo real.
Mais uma vez Sansão adormeceu.
Dalila tomou o seu cabelo longo e teceu as
fechaduras longas em um tear e fixou-os à
armação tecedora com o alfinete de um
raio. Tudo já bem feito, Dalila gritou
como antes. "Os Filisteus vieram
correndo, Sansão." Sansão levantou-se
num ímpeto, pronto para empreender o
inimigo e pôs-se a andar mesmo com o
alfinete do raio e tear na cabeça!
Dalila tornava-se desesperada! Sansão
ainda se tinha atrevido a enganar-lhe. Ela
apertou Sansão cada vez mais, dia por dia, para contar lhe o
seu segredo da sua força. (Será que Dalila amava Sansão ou
ela estava só interessada nas partes prometidas de prata?)
Sansão tornou-se "apoquentado para a morte," de
perguntas contínuas de Dalila sobre o segredo do seu poder.
Entretanto, ele não pensou que ele estava desatento. Sansão
começou a enfraquecer-se na resolução do seu segredo.
Finalmente, Sansão caiu e disse-lhe toda a verdade dele,
que ele era um Nazireu desde o nascimento, e o seu cabelo
nunca tinha sido cortado. Foi parte do compromisso para
Deus. E que se um dia o seu cabelo fosse cortado, ele
perderia a grande força que o Senhor Deus lho outorgara!

Os filisteus governavam sobre os israelitas, porquanto
Israel tinha feito a maldade novamente. Deus escolheu
Sansão para ser juiz sobre o povo de Israel, e durante aqueles
anos, Sansão realizou muitas grandes coisas na força
poderosa que lhe foi dada pelo poder do Espírito Santo.
Sansão foi a uma cidade filisteia chamada Gaza e
carregou as portas do muro daquela cidade à sua. D epois
disto, ele se apaixonou por uma mulher denominada Dalila.
A Bíblia não nos diz muito de quem Dalila era.
Simplesmente sabemos que ela vivia no vale de soreque, que
esteve entre a terra dos filisteus e a terra do Israel.
Os soberanos filisteus devem ter
sabido que Sansão esteve no amor com
Dalila, já que eles vieram a ela e
pediram que ela encontrasse o segredo
da sua força. Cada um prometeu-lhe
dar "até mil e cem moedas de prata" se
ela pudesse descobrir o segredo da
força tremenda de Sansão.
Deste modo, Dalila começou a
falar a Sansão, dizendo; "diga-me, por
favor, em que o seu grande poder
consiste, e o que o faz tão forte assim,
e por que meios podem soltar a sua
tremenda força?"
Sansão começou a apoquentar
Dalila. Ele disse, "Se eles me atassem
com sete cordas verdes, ainda não
secadas, então me tornaria débil como
qualquer outro homem."
Dalila disse aos príncipes filisteus
o que Sansão lhe tinha dito a respeito de suas forças, e eles
trouxeram as suas sete cordas verdes. Ela atou Sansão,
enquanto ele dormia, e houve homens que esperavam "no
aposento dela," isto é, no interior do quarto. E, Dalila gritou,
"Os Filisteus vê sobre ti," se despertou Sansão e quebrantou
as cordas facilmente como se eles tivessem sido queimados.
Deste modo, o seu segredo não estava revelado ainda.
D alila ficou aflita porque Sansão lhe tinha mentido! Ela
disse-lhe, "Observe, você tem me amofinado, e disse-me
mentiras: agora diga-me, rogo te, donde a sua força vem."
Sansão pensou que ele importunaria Dalila novamente.
Ele disse, "Se eles atassem-me fortemente com cordas novas
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(Sansão seguramente não pensava nas consequências que
esteve por vir mais tarde, depois de ter confessado a Dalila
o seu mistério. Será verdade que ele tinha se esquecido
mesmo de como Dalila o tinha testado?)
Dalila deve ter ficado encantada (feliz). Sansão tinha-lhe
dito, finalmente, o segredo verdadeiro da sua força. Ela
gritou que os filisteus viessem mais uma vez. Eles vieram
correndo e trazendo as moedas que eles lhe tinham
prometido.
Quando Dalila viu Sansão
novamente, ela fê-lo sentir-se
muito bem-vindo e cômodo. E,
mais uma vez, Sansão adormeceu
tão rápido e desta vez, com a sua
cabeça no seu regaço! Sansão
dormia tão profundamente, que ele
não ouviu quando Dalila chamou
que um homem viesse cortar as
sete tranças dos seus cabelos.
Quando o homem tinha
terminado de descabelar à cabeça
de Sansão, Dalila gritou, "Os
Filisteus estão sobre te, Sansão." Sansão despertou-se,
pensamento ele eia, "Sairei pois, como em outros tempos
antes, e vou me sacudir." Ele pensou que ele seria super
forte, como em outros tempos. Ele não sabia que o Senhor
Deus o tinha deixado e que ele tinha perdido a sua força dada
pelo Deus.
Os filisteus cercaram Sansão. Ele não pôde fazer mais
nada para se salvar! Rapidamente eles capturaram lhe e
partiram os seus olhos, tornando-o desta maneira cego. Ele
foi levado à Gaza, onde ele esteve atado com cadeias de
latão. Ele foi posto na prisão dos filisteus onde ele foi feito
moer seu grão ou milho.
Não há dúvida que, enquanto Sansão esteve na prisão,
ele tinha o tempo todo para pensar em tudo que lhe tinha
acontecido. Ele provavelmente tenha pensado também que
louco e imprudente ele tinha sido, e lamentar como a sua
força e a presunção tinham o tirado do caminho especial de
Deus a ponto de cometer uma loucura dessas. Como o tempo
ia passando, Sansão na prisão, os seus cabelos foram
crescendo novamente. (Os Filisteus haviam se esquecido qual
o segredo da força de Sansão era? Talvez eles pensaram que,
enquanto ele cego mesmo recobrando as forças nada faria,
ele não podia magoar ninguém.)
A captura de Sansão foi para os senhores filisteus um
motivo suficiente para celebrar, todavia, eles declararam um
dia especial para oferecer sacrifícios ao seu deus, Dagom.
Naquele dia, miliares de pessoas filisteas vieram à
celebração. Todos os senhores de filisteus estiveram lá.
Houve de facto muitas pessoas dentro do grande templo de
Dagon. Até no telhado estavam lá três mil pessoas, olhando
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o que estava acontecendo em baixo! As pessoas ofereceram
o louvor e a honra ao seu deus com sacrifícios.
Finalmente, as pessoas quiseram que Sansão fosse tirado
para que eles pudessem rir e zombar-se dele e fazê-lo de
brinquedo. Sansão foi levado para fora à multidão por um
rapaz jovem, então disse Sansão moço, "Deixe-me no pilar
sobre o qual a casa se mantém em posição vertical, que posso
inclinar-me nele."
Sansão então orou a Deus, "Ó Senhor Deus, lembre-se
de mim, suplico te, fortalece-me, rogo
te, só uma vez, Ó Deus, que eu possa
vingar-me duma vez dos filisteus pelos
meus dois olhos." Sansão pôde ter
sentido que ele não era mais digno da
vida, mas mesmo assim Deus
realmente respeitou a sua oração e lhe
deu a grande força novamente. Sansão
pegou nos dois pilares que apoiavam o
enorme templo, ao meio e ele orou ao
Deus novamente, "Deixar-me morrer
com
filisteus."
Então,
Sansão
"curvou-se com toda a sua força; e a
casa caiu sobre os senhores, e todas as pessoas que foram
naquela celebração. Assim, o número de pessoas que
morreram naquele dia foi maior relativamente ao dos que ele
matou na sua vida."
Quando os irmãos de Sansão e toda a sua parentela
deram-se conta da sua morte, desceram para a cidade com
intuito de transladar de volta à sua parentela o seu corpo.
Eles tomaram o cadáver em direcção a casa e enterraram-no
onde o seu pai havia sido enterrado. Sansão "julgou Israel
(por) vinte anos."
Versículo Para M emorizar:
"E ele ... disse, vou fora como em outros tempos
antes .... Ele não sabia que o Senhor Deus o havia
abandonado."
—Juízes 16:20
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Sansão perde o seu cabelo
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