
             UM Super-Homem 

VERSÍCULO CHAVE: O Senhor é a minha força, a quem temerei? Salmo 27:1 

REFERÊNCIAS BÍBLICAS: Juízes caps. 15 e 16. 

OBJETIVO: Levar a criança a entender que a força não está em nossos braços, mas a 
força está na nossa fé em Deus. 

QUEBRA GELO: Coloque os participantes em círculo. Peça para cada um deles citar 
uma coisa, que quando eram menores não tinham força para fazerem, e que agora já 
conseguem. (Exemplo: carregar um saco de arroz, 1 cx com 12lt de leite etc.). Diga-
lhes que na história bíblica de hoje eles vão conhecer um verdadeiro (Super-homem), 
o homem mais forte do mundo. 

HISTÓRIA: Manoá vivia com sua esposa na cidade de Zora. Eles queriam ter filhos, mas 
sua esposa era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a sua esposa e disse: - 
Você ficará grávida e terá um lindo menino. Quando ele nascer, você não deverá cortar 
seus cabelos, pois ele será consagrado a Deus. Quando o bebê nasceu, recebeu o 
nome de SANSÃO. Naquela época eram os filisteus que dominavam Israel. Sansão era 
um homem muito forte. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, então os 
filisteus foram falar com ela, e lhe pediu para descobrir como eles poderiam tirar as 
forças de Sansão. Se você fizer isso te pagaremos com barras de prata. Então Dalila 
pediu a Sansão que lhe contasse o segredo da sua força. Sansão lhe disse que, se ele 
fosse amarrado com sete cordas, ele ficaria fraco como qualquer um. Aí Dalila amarrou 
Sansão, e gritou: Sansão! Os filisteus estão chegando! Ele arrebentou a cordas como 
se fossem fios de linha queimada. Dalila disse a Sansão que, ele estava caçoando dela, 
e insistiu para que ele contasse qual era o segredo da sua força. Ele lhe disse que, se 
lhe amarrassem com sete cordas novas, que nunca foram usadas, ele ficaria fraco e 

seria como qualquer um. Dalila esperou Sansão dormir e chamou os homens para lhe 
amarrar. Sansão acordou com Dalila gritando, arrebentou todas as cordas. Dalila 
continuou insistindo para Sansão lhe revelar seu segredo. Dessa vez ele disse que se 
alguém tecesse no tear sete tranças do seu cabelo e as prendesse com um prego 
grande de madeira, ele ficaria fraco e seria como qualquer um. Novamente Dalila 
esperou Sansão dormir, e fez conforme ele tinha dito, e gritou novamente, chamando 
os filisteus, ele acordou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Dalila disse a 
Sansão que ele não a amava de verdade, porque ele a fizera de boba três vezes e ainda 
não lhe tinha contado a verdade. E continuou perguntando para ele todos os dias, até 
que um dia Sansão ficou cansado de tanta insistência que acabou lhe contando o seu 
segredo. Vocês já descobriram qual é o segredo de Sansão? O cabelo de Sansão nunca 
havia sido cortado! Ele ao nascer foi consagrado ao Senhor como nazireu. Se o seu 
cabelo fosse cortado ele perderia as suas forças, e seria como qualquer um. Assim 
como das outras vezes, Dalila estava traindo Sansão. Cortou- lhe os cabelos enquanto 
ele dormia. Porém dessa vez, quando acordou com os gritos de Dalila, o Senhor já não 
era mais com ele. Estava fraco. Os filisteus o amarraram, furaram os seus olhos e o 
levaram para a prisão. Lá ele trabalhava o dia todo virando um moinho. O tempo foi 
passando e o seu cabelo começou a crescer novamente. Passado um tempo, os 
governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa no templo, e oferecer um 
grande sacrifício ao seu deus Dagon, pela prisão de Sansão. Levaram Sansão até lá 
para rirem dele. Sansão pediu para que o colocasse entre as duas colunas principais 
do templo. O templo estava cheio de homens e mulheres e os cinco governadores 
filisteus. Sansão orou ao Senhor pedindo que lhe desse força só mais uma vez. Então 
agarrou as duas colunas principais, e em seguida deu um empurrão e todo o templo 
veio a baixo. Todos que estão no templo morreram. 

CONCLUSÃO: Sansão foi o homem mais forte do mundo, mas desobedeceu a Deus, e 
a seus pais se casando com uma mulher que era filisteia, e adorava a outros deuses. A 
sua desobediência o levou a morte. Porque a nossa força está na nossa Fé. Se a nossa 
confiança no Senhor for grande, então teremos uma grande força para enfrentar os 
problemas, e sermos vencedores. 

Líder, ore pedindo a Jesus que os ajude a fazer somente aquilo que O agrada. 


