
História 14 de 60

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

Autorização: Você tem o diretio de copiar ou imprimir esta história,
desde que não seja comercializado.

Um rapaz trouxe Sansão e o deixou entre as colunas 
que sustentavam o templo.  Havia 3000 filisteus no 
terraço e muitos outros dentro do templo, e todos 

zombavam 
dele.

Mas o cabelo de Sansão tinha crescido na prisão.  
E ele orou: "Senhor Eterno, peço que te lembres 
de mim.  Por favor, dá-me força só mais esta vez.

Será que Deus ia 
dar força para 
Sansão novamente?  
Sansão conseguiria 
fazer o impossível?  
Sim!  Sim!

Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos 
filisteus, por terem furado os meus olhos."

Há muito tempo atrás, na terra 
de Israel, vivia um homem 
chamado Manoá.  Ele e a sua 
esposa não tinham filhos.  

Certo dia, um anjo do Senhor 
apareceu à esposa de Manoá.  O 
anjo disse: "Você ficará grávida 
e dará a luz um filho... ele será 
consagrado a Deus."

SANSÃO, UM FORTE
HOMEM DE DEUS
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Usando toda a sua força, 

Sansão derrubou as 
colunas que sustentavam 

o templo.  O templo de 
Dagom caiu em ruínas e 

matou milhares de 
filisteus e também 

Sansão.

SANSÃO, UM HOMEM FORTE DE DEUS

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,

se encontra em 

Juízes 13 a 16

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Janie Forest

Traduzido por Sociedade Biblica do Brasil
Adaptado por Lyn Doerksen
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O anjo lhes explicou que o cabelo 
do menino nunca deveria ser 
cortado, o menino não deveria 
tomar bebidas alcoólicas e nem 
comer certas comidas.  Deus tinha 
escolhido esta criança para ser 
um juiz.  Ele seria
um líder em

Israel.

Mas eles oraram e Deus ouviu as orações.  
Deus enviou este bebê, que se tornaria o 
homem mais forte do mundo.

Mais tarde, Sansão provou mel 
de abelhas de uma colméia que 
tinha se instalado dentro do corpo do 
leão morto. Ele compôs uma adivinhação: "Do 
que come saiu comida, e do forte saiu doçura."

Ninguém conseguia adivinhar o 
significado dessas palavras.  Mas a 
esposa de Sansão, que era filistéia, 
contou aos seus amigos a resposta 
da adivinhação.  Sansão ficou furioso!

Sansão ficou ainda mais furioso quando os filisteus 
entregaram a sua esposa para ser esposa do seu 
melhor amigo.  Ele planejou a vingança.  Mas como?  
Primeiro, Sansão prendeu 300 raposas.  Depois, 
amarrou os rabos delas de duas em duas e, em 
cada par de rabos, colocou uma 
tocha de 
fogo acesa.

Grupos de filisteus procuravam por Sansão.  Certa 
noite, eles trancaram os portões da cidade onde 
Sansão estava para prendê-lo.  Mas Sansão saiu 
carregando os portões da cidade sobre os seus 
ombros!

Mas o Espírito de Deus veio 
sobre Sansão.  Ele arrebentou 
as cordas e pegou o osso do 
queixo de um jumento que 
tinha sido morto a pouco 
tempo.  Com esse osso 
ele matou 1000 
inimigos.

Agora os filisteus queriam vingança.  Sansão deixou 
que o prendessem e o levassem para ser morto 
diante dos filisteus.

Então Sansão soltou as raposas nas plantações de 
trigo dos filisteus!

"A mulher de Manoá 
deu à luz um filho e 
pôs nele o nome de 
Sansão.  O menino 
cresceu, e o Deus 
Eterno o abençoou."  
Sansão tornou-se um 
homem muito forte.  
Certo dia, ele 
enfrentou um leão e 
o matou com as suas 
próprias mãos.

Ela contou ao seu marido a boa notícia.  Manoá orou: 
"Ó Deus Eterno, peço que mandes de volta o homem 
de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que 
devemos fazer com o menino quando nascer."

O povo de Deus certamente precisava de 
ajuda.  Eles tinham se esquecido de Deus 
e sofriam nas mãos dos filisteus.3 4 5 6
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Os filisteus estavam 
preparando uma festa.  
Eles iam louvar o seu 
deus-peixe, chamado 
Dagom.  Eles 
acreditavam que esse 
deus tinha entregue 
Sansão para eles.  Eles 
beberam e se alegraram 
no templo de Dagom.  
Então pediram que 
Sansão fosse trazido 
para diverti-los.

Cego e fraco, Sansão 
se tornou escravo 
dos filisteus.  Eles 
riam e zombavam 
do servo de Deus.

Então os soldados 
filisteus atacaram 
Sansão no quarto 
da Dalila.  Sansão 
lutou muito mas 
sua força tinha 
ido embora.  Seus 
inimigos furaram 
os seus olhos.

Infelizmente, Sansão desobedeceu a Deus.  Deus 
lhe dava força somente enquanto ele obedecia.  
Certo dia, Sansão contou o segredo 
da sua força para Dalila, uma 
linda espiã filistéia.  Ela 
chamou um homem para 
cortar o cabelo de 
Sansão, enquanto 
ele dormia.
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